
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 7, 2013-10-23 i Ripsa 

Närvarande. C-G Colliander, Tord Bonde, Jacqueline Hellsten, Monika Crafoord, Bengt 

Anglered och Larz Johansson 

§ 83. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 84. Den föreliggande dagordningen godkändes 

§ 85. Att justera dagens protokoll utsågs Jacqueline Hellsten 

§ 86. Kassören Tord Bonde lämnade en ekonomisk rapport. Både kommunen och 

länsstyrelsen har nu betalat ut de utlovade projektstöden till vårt konto. Pengarna som avser 

projektet skall föras över till vårt sparkonto (Enkla spar FTG, 5345-34 167 40) i SE-banken och 

kassören försöker att utverka en bättre ränta än den nu gällande. 

§ 87. Lämnade Larz Johansson en utförlig rapport från vårt projekt ”Lokalt ledd 

landsbygdsutveckling” som nu kommit i gång på allvar (hela rapporten bifogas protokollet) 

Projektet har nu även uppmärksammats av STV Östnytt som gjort ett längre inslag. 

§ 88. Vårt paraplyprojekt ”Landsbygd i utveckling” har ännu inte bekräftats av länsstyrelsen. 

Larz fortsätter att bevaka frågan. 

§ 89. Jacqueline Hellsten lämnade en utförlig rapport om förberedelserna för den 

kommande programperioden med landsbygdsprogrammet. Leader byter namn till CLLD som 

närmast kan översättas med ”lokalt ledd utveckling” och som kan innehålla ett 

multifondperspektiv, där förutom landsbygds- och fiskefonderna även den Sociala fonden 

och Regionalfonden kan komma att ingå. Fortfarande saknas dock beslut på rad viktiga 

områden men detta till trots krävs det att vi gör ett bra förberedelsearbete för den nya 

programperioden. Den ”gamla” styrelsen för Leader skall slutföra sin programperiod som 

sträcker sig in i 2014, samtidigt som en ”ny” styrelse skall  ta ansvar för den nya 

programperioden. Inga nya projekt kommer att kunna startas för än under 2015. 

§ 90. Vår arbetsmodell med styrelseledamöter som ansvariga för olika ämnesområden har 

inte fungerat på det sätt som var tänkt, med några undantag. Styrelsen anser ändock att vi 

bör fortsätta på den inslagna vägen men att vi bör se över vilka personer som kan tänkas 

vilja bidra med sin kompetens. Styrelsen diskuterade även att bilda en särskild skolgrupp 

som kan bestå av personer utanför styrelsen och närmast fungera som en referensgrupp i 

skolfrågor. Vi fortsätter att söka lämpliga personer. 



 
 

§ 91. Kommunbygderådet har fått en skrivelse från Vänsterpartiet i Nyköpings kommun som 

önskade bli inbjudna till ett styrelsemöte för att ta del av våra önskemål och planer inför 

framtiden. Efter en lång diskussion beslöt styrelsen att det är lämpligare att några 

representanter för Kommunbygderådet besöker Vänsterpartiet för att presentera vår 

agenda och att samma erbjudande då skall gå ut till samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Ordföranden ställer samman ett förslag till skrivelse och stämmer av 

med övriga styrelsen via e-post. 

§ 92. Under punkten övriga frågor beslöts att bekräfta vårt medlemskap i Länsbygderådet 

genom att betala medlemsavgiften 100 kr/år. Kassören ombesörjer detta. 

Ordföranden meddelade att han vidtalat Sören Larsson om uppdraget som moderator vid 

vår planerade politikerutfrågning. 

§ 94. Mötet avslutades av ordföranden kl 21.00 

 

Larz Johansson, sekr. 

 

C-G Colliander, ordf.                  Jacqueline Hellsten, just. 


