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Frågor C Fp M 
Vilken är den 
viktigaste 
politiska frågan 
för er angående 
landsbygd? 

LEVANDE LANDSBYGD är svaret på 
första frågan! Det innebär att vi har 
inte bara en fråga som är viktig för 
landsbygden, det är helheten som gör 
att man vill leva på landet. Därför vill 
(ska) vi ha kvar skolan i Västra Harg! 
Skolan är en viktig del för att Västra 
Harg ska överleva.  
 

Den viktigaste utgångspunkten för oss är 
att varje människa i största möjliga mån ska 
kunna bestämma över sitt eget liv. Ett 
konkret exempel på det är att få välja var 
man vill bo, oavsett om det är i en tätort 
eller på landsbygden. (…) 
Det är svårt att i ett komplext ämnesområde 
lyfta fram en enskild fråga som den 
viktigaste, men om jag ändå väljer är 
kommunikationer ett avgörande område. 
Det handlar både om tekniska 
kommunikationer, som bredband och 
täckning för mobiltelefoner, och om fysiska 
kommunikationer, som väl underhållna 
vägar och en kollektivtrafik där så är möjligt. 
 

Vi vill att hela Mjölby kommun ska leva. Det 
kan b.la ske genom:- Den ”digitala 
kollektivtrafiken” där så många som möjligt 
får tillgång till bredbandsuppkoppling,- 
tillgång på byggbara tomter och en smidig 
hantering om markägare vill stycka av mark 
för bostadsändamål, behålla 
landsbygdsskolorna så långt det är möjligt 
med hänsyn till elevunderlag och 
kostnader, sträva efter att köpa produkter i 
vår närhet för att lantbrukare ska kunna 
erbjuda arbetstillfällen och utveckla sina 
företag. 

Västra Hargs 
skola är viktig för 
bygden. Vad vill 
ni med skolans 
framtid? 

Se ovan. Västra Hargs skola är som ni vet en oerhört 
viktig del av att hålla Västra Harg med 
omnejd levande på riktigt. Barn, föräldrar 
och övriga berörda är engagerade, men 
även lokala aktörer som lanthandeln i 
Önnebo är involverade och påverkas 
positivt av skolan. Kommunen lägger i dag 
extra resurser på de två landsbygdsskolor 
som finns, men dessa är på sikt hotade på 
grund av sviktande ekonomi. 
När det gäller eventuell nedläggning är vår 
utgångspunkt att denna i så fall huvud- 
sakligen måste baseras på elevernas 
resultat i skolan. Så länge elevunderlaget 
håller en tillräcklig storlek och elevernas 
resultat inte är påtagligt sämre än andra 
skolors elever vill vi behålla Västra Hargs 
skola i dess nuvarande form – och ännu 
hellre i en utökad form. Detaljerna om exakt 
vilka årskurser som ska finnas eller inte är 
en detaljfråga som beror på elevunderlaget. 

 
Se ovan, vi tror att man bör se nya 
möjligheter. Tänka nytt. 
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Hur tänker ni som 
politiskt parti 
arbeta och stödja 
samarbeten 
mellan olika 
organisationer 
och föreningar? 

Ett samarbete kommun - 
organisationer är livsviktigt för att 
utveckla bygden. Vi försöker från 
kommunen att tillhandahålla ett 
ekonomiskt bidrag till 
barn/ungdomsverksamheter men vi 
kan även hjälpa varandra med 
kontakter, lokalfrågor m.m. 
 

Det är definitivt värt att poängtera att de 
ideella krafterna som finns i byalag, 
bygderåd, hembygdsföreningar och 
liknande är helt avgörande för att få 
landsbygden att fungera. Med enbart en 
kommersiell grund kommer service och 
livskraft att försvinna, eftersom det generellt 
inte är ekonomiskt försvarbart för 
vinstdrivande företag att satsa. (…) 
 

Vi tror mycket på den ideella kraften och vill 
gärna stödja och uppmuntra lokala 
intresseföreningar. En dialog med flera 
lokala träffar där politiker och tjänstemän 
kommer ut till byalag och övriga föreningar, 
åtminstone 1 gång per år eller efter behov. 

Vilken miljöpolitik 
driva och 
utveckla i 
kommunen? 

Miljöpolitiken är ju en fråga som i det 
här fallet med naturreservatet delar 
ansvaret mellan kommun och 
Länsstyrelsen. Från kommunen och 
politiken tycker jag att vi arbetat 
ganska idogt med frågan. Vi vill 
underhålla och ha "öppna" sjöar. 

Miljöområdet är av naturliga skäl väldigt 
stort. I den mån det är ekonomiskt möjligt 
önskar vi kunna stötta exempelvis projekt 
och arbeten som syftar till att undvika att 
sjöar växer igen. I övrigt är tidigare nämnd 
ekoturism, med stöd och information från 
kommunen, en sak att satsa mer på. 
På ett övergripande kommunalt plan är 
saker som förbättrad avfallshantering och 
en ännu större andel återvinning viktiga 
områden att satsa på, tillsammans med ett 
fortsatt förbättrat cykelvägsnät och en väl 
fungerande kollektivtrafik. 
 

Dom gröna näringarna med jord och skog 
är med sin förnyelsebara råvara en  
nyckelresurs i det framtida klimatarbetet. 
Produktion och bevarande måste gå hand i 
hand. Ett naturreservat som det i Västra 
Harg ger möjligheter till upplevelsevärden 
ur främst ett bevarande perspektiv på 
naturen. Som kommun ska vi utnyttja våra 
naturpärlor i vår marknadsföring. Samtidigt 
vill vi se en aktiv skötsel av övriga 
naturresurser där produktion o miljö är i 
balans. Vi vill verka för en aktiv miljöpolitik 
där vi går från fossil energi till förnyelsebar. 
Det kan skapa både en bättre miljö och 
arbetstillfällen på landsbygden.   
 

Att arbetspendla 
för att kunna bo 
kvar i en 
landsbygd som 
Västra Harg 
kräver bra 
infrastrukturer. 
Hur ser ni på det i 
framtiden? 

Pendlingsfrågan är en svårare nöt att 
knäcka. Ofta är det många som vill 
pendla men man har så olika tider så 
det blir omöjligt att hålla en god tabell 
med te x buss. Vi vill att alla ska 
kunna åka med skolbussarna och att 
man så småningom kan åka 
förbeställd buss. I centern har vi 
jobbat mycket med it- samåkning. 
Man har ett program där man skriver 
in vilka tider man åker till tex Mjölby 

Järnvägsnätet med Östgötapendeln som 
främsta ingrediens ska utgöra stommen i 
Mjölbys kommunikationer inom området. I 
och med det blir knutpunkter som Mjölby 
och Mantorp viktiga i Västra Hargs fall, 
vilket gör att vägnät och potentiell 
kollektivtrafik till dessa stationer är centrala. 
Ambitionen är att få Västra Harg att växa 
och bli starkare, vilket just skulle kunna ge 
möjligheter till exempelvis stärkt busstrafik, 
exempelvis med anropsstyrd trafik även på 

Västra Harg har alla möjligheter då Mjölby 
generellt har mycket bra infrastruktur med 
E4:an och järnvägen. Att ta sig in till 
knutpunkter som Mjölby o Mantorp kan vara 
en utmaning utan bil och med ett fåtal 
kollektiva resor per dag. Här kanske vi kan 
ha kreativa utvecklingstankar med 
byalaget?! T ex organiserad samåkning. 
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och då kan någon annan "boka" att få 
åka med. Vi kan gärna diskutera ett 
sånt förslag efter valet. 
Centern har ju också fått igenom en 
ökning av bidrag till livsmedelsaffärer 
på landsbygden.  
 

landsbygden. (…) 

Möjligheten till 
bra elektroniska 
infrastrukturer 
(bredband, 
fiberkabel) är 
viktigt för de som 
vill bo kvar men 
ändå kunna 
arbeta på 
avstånd. Vilken 
politik vill ni driva 
i denna fråga? 

IT frågan är även livsviktig för att man 
ska kunna arbeta med sitt företag på 
landsbygden, i centern vill vi ha 
många små företag. Det är där jobben 
skapas! Vi har en stor potential att 
skapa fler arbeten på landet om vi 
köper närodlat, om vi samverkar och 
stödjer varandra så som ni gör i tex 
byalaget!  
 

Av naturliga skäl är frågan om bredband på 
landsbygden och strategier däromkring ett 
nationellt område, men det betyder inte att 
vi i kommunen inte kan göra något på egen 
hand. Med byalag som utgångspunkter 
finns goda möjligheter att få både hjälp och 
ekonomiskt stöd från exempelvis 
Länsstyrelsen och PTS, utöver de pengar 
som kommunen själv kan avsätta för 
utbyggnad av stamnät för optisk fiber. 
(…) 
Frågan om teknisk infrastruktur påverkar 
även möjligheten att bo kvar på 
landsbygden längre upp i åldrarna. Saker 
som telefoni, fungerande trygghetslarm och 
möjlighet att kommunicera med exempelvis 
vårdgivare via videosamtal är några 
exempel på områden som kan bidra. Att 
människor bor kvar längre i sina egna hem 
innebär utöver en högre personlig 
livskvalitet också besparingar för 
kommunens omsorgs- och 
vårdverksamheter, vilket gör det ännu mer 
angeläget att satsa just här. 
 

I kommunens infrastrukturprogram är 
landsbygden med som en prioriterad fråga. 
I dagsläget har finansiering inte varit helt 
klar p.g.a av det nya Landsbygds-
programmet. Vi inser att bredband till så 
många som möjligt på landsbygden är en 
nödvändighet för att kunna verka med 
företag och distansarbete i dagens 
samhälle. Vi kommer göra allt vi kan för att 
nå fram men även här kommer byalag m.fl 
behöva engagera sig för att det ska bli 
verklighet. 

 


