
Visingsö maj 2017

Ang begäran om yttrande

Bakgrund
Många berörda, bl.a. lokala utvecklingsgrupper fick i februari en uppmaning att inkomma 
med synpunkter och svar på frågor till parlamentariska kommittén om hur medborgardilagen 
har utvecklats och hur behovet ser ut för att utveckla detta ytterligare samt hur man på bästa 
sätt kan förbättra dialog och kontakter med varandra.
För att få många representativa synpunkter valde Visingsörådet att bjuda in representanter 
för olika föreningar och byalag som tillsammans har en mycket bred kontaktyta på Visingsö.
Tillsammans med delar av Visingsörådet deltog representanter för Hembygdsföreningen, 
Sjöräddningen, Visingsö Båtklubb, Visingsö Golfklubb, Näs byalag, Kumlaby byalag, Säby 
byalag, Tunnerstad byalag, Grevskapet Wisingsborgs intresseförening samt Stödföreningen 
Livbojen.

Upplägg
För att ha en gemensam plattform att utgå ifrån gick vi igenom Jönköpings kommuns 
organisation. Dels den politiska sidan med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, 
kommunala bolag samt kommundelsråden och dels förvaltningarna.
Vi ställde oss frågan; Vad har medborgarna för möjlighet idag att ha dialog med dessa olika 
organ i kommunen? 
Vi arbetar idag genom Visingsörådet, trafikantrådet, kommundelsutveckling, 
destinationsutveckling, näringslivsavdelningen samt kommunens kontaktcenter d.v.s. 
kommunens förvaltningar. Vi har också viss kontakt med Gränna-Visingsö kommundelsråd. 
Utifrån den här gemensamma bilden över kommunens organisation startade vi vår 
diskussion.

Vårt uppdrag
Vi ställde tre frågor!

1. Hur ser vi som Visingsöbor på möjligheten att ha en dialog med politiker i frågor som 
initierats från kommunen

2. Hur ser vi som Visingsöbor på möjligheten att nå fram med önskemål om förändringar
och förbättringar m.m. till politiker i t.ex. kommunstyrelsen och nämnder 

3. Känner vi oss nöjda med de rutiner och kanaler vi har idag? Om vi svarar nej! Vilka 
förslag har vi på förbättringar?



Kommentarer 
Nuläge
Vi konstaterar att Visingsö är en speciell plats i kommunen. Vi har 731 fast bosatta 
medborgare. På sommarhalvåret kommer ca 300 fritidsboende ut till ön och gästar oss. 
Under samma period besöker ca 160 000 turister Visingsö. Av dessa har ca 13 000 personer
valt att ta med cykel De flesta av de ca.600 hyrcyklarna är dessutom bokade varje dag. Alla 
dessa ska samsas med ca 50 000 bilar, remmalag och gångtrafikanter, bussar och lastbilar. 

Visingsöborna är mycket stolta att få visa upp kungarnas och grevarnas hemvist på 11-16 00 
talet d v s en kulturell skatt Är därför en mycket viktig plats som bidrar till kommunens 
destinationsframgångar. Detta påverkar Visingsöborna mer eller mindre på många olika sätt. 
Samtidigt som man känner oro för den negativa landsbygdsutvecklingen som pågår just nu.

En dramatisk nedgång av befolkningstillväxten på Visingsö får förmodligen stora 
konsekvenser framförallt på serviceutbudet. Visingsörådet, i samarbete med näringslivet och 
Visingsöbostäder, arbetar med en gemensam plan för att om möjligt stoppa den negativa 
utvecklingen som ligger i kommunens prognoser fram till 2020. Det här är jämte 
trafiksituationen på sommaren och friskt vatten till hushållen är de viktigaste gemensamma 
frågorna just nu.

Rent allmänt tycker Visingsöborna att det mesta fungerar bra. Vi har väl utbyggd färjetrafik, 
fiber till alla hushåll samt service med dagligvaror, bensin, alltjänst, bygg och Vvs/el företag, 
hotell, restauranger, bio, ombud för apotek, spel, systembolag m.m. Ett mycket aktivt 
föreningsliv, varje öbo är med i snitt tre föreningar. Det innebär att många gör fantastiskt 
många timmar ideellt arbete. Detta måste vi ta vara på och uppmuntra! 

Synpunkter och förslag
Naturligtvis finns det förhållanden som kan bli bättre. Vi har följande synpunkter och förslag 
till förbättringar

 Vi anser att medborgardialogen inte har förbättrats med/från den politiska delen av 
kommunen under senaste 3 – 4 åren. Vi har således haft mycket få kontakter och 
dialog med kommunstyrelsen och nämnder. Visingsörådet har kontinuerlig kontakt 
med kommundelsrådet men vi känner osäkerhet om frågorna kommer vidare till 
berörda.

 Vi tycker att kontakterna har förbättrats avsevärt när det gäller vissa av 
förvaltningarna. Vi är mycket nöjda med kommundelsutveckling, näringslivs-
avdelningen Vi känner att vi får allt bättre kontakt med destinationen och bygga, bo, 
miljö. Vi vill förbättra kontakterna med tekniska och trafik/infrastruktur.

 Vi vill att frågor ska kännas som gemensamma alltså en ömsesidig respekt för olika 
förslag. Vi vill bygga flera personliga relationer med främst nämnderna.

 Vi önskar att företrädare för olika förvaltningar är snabbare med återkoppling med 
svar på olika frågor. Gärna träffar med olika intressenter. Visingsörådet är kanalen!

 Vi vill verka för att hitta smarta upplägg för dialog mellan oss

 Vi anser att alla politiker är för långt ifrån medborgarna! I många fall helt okända.

 Vi vet att mycket information finns på hemsidor och sociala medier. Men många 
medborgare är aldrig där p.g.a. att man inte orkar med allt ”informationsbrus” som 



pågår. Vi måste alltså hitta andra kommunikationsvägar så att fler känner delaktighet! 
10 % är aktiva och söker information medan 80 % läser sällan eller aldrig. Deras källa
är oftast dagspress och insändare.

 Vi anser att kommundelsrådet ska göra en långsiktig plan för hela området. Det ska 
då vara lika många ärenden för både Gränna och Visingsö. Man bör också sträva 
efter att ha lika många ledamöter från varje ort. Idag har Visingsö ingen representant 
som är bosatt på ön. Detta måste lösas om kommundelsrådet ska fungera som 
förmedlare av Visingsöbornas frågor.

 Vi vill att Visingsörådet får en utökad roll som ”arena” där politiker får möjlighet att 
träffa medborgarna på ett konstruktivt sätt. Gärna i samarbete med 
kommundelsrådet!
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