Till kommunfullmäktige i Nyköpings kommun
Medborgarförslag kring landsbygdsutveckling
Sverige är ett gott land att få leva i. Det gäller också Nyköpings kommun: den är
en god bit av Sverige.
Men vi upplever också problem och spänningar i samhället, nationellt men
också lokalt. Vi ser en ökande segregation i boende: det är en sak att bo i
Malmbryggshagen, en annan sak att bo i Brandkärr. Vi ser utbildningsklyftor
och vi märker av skillnader i livsvillkoren för utlands- och inlandsfödda.
Vi har också anledning att fundera kring perspektivet tätort – omkringliggande
landsbygd. Många viktiga initiativ tas för att uppmärksamma ytterområdenas
villkor och framtid. Skapandet av kommunbygderådet och samarbetet mellan
detta, Nyköpings kommun och länsstyrelsen i utvecklingsprojektet
Leader/lokalt ledd landsbygdsutveckling är goda exempel på detta.
Vi bör kunna gå vidare med detta, för landsbygens utveckling och framtid,
viktiga arbete. Nyköpings kommunfullmäktige antog 2013 ett program för
social sammanhållning och integration. Det kan ses som en god inledning till att
fördjupa och vidga detta arbete.
Begreppet integration kan och bör vidgas från att enbart handla om invandring
och nykomna personers möjligheter att komma in i vårt gemensamma
samhälle. Det bör också innefatta t ex personer med funktionshinder och deras
rättigheter. Vi menar att det också bör handla om relationen mellan landsbygd
och tätort. Integration handlar om mötet mellan olika erfarenheter, ansvar och
rättigheter.
För att ta ett litet steg i en fördjupad kontakt mellan tätorten och landsbygden,
utifrån kommunens landsbygdsstrategi, föreslår Kommunbygderådet
att Nyköpings kommun verkar för integrerande kontakter genom att
kommunstyrelsen prövar möjligheten att årligen förlägga ett av sina
sammanträden till något av kommunens ytterområden, och att de kommunala
nämnderna överväger att göra på samma sätt. Till dessa sammanträden kan en
relevant fråga, högaktuell för resp. ort, förberedas och vid sammanträdet
diskuteras. Vi menar att detta kan stimulera den politiska debatten, förbättra
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relationen mellan folkvalda och medborgare och motverka risken att det
lokalpolitiska arbetet blir alltför ”tätortscentrerat”.
Kommunbygderådet i Nyköpings kommun
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