
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 4, 2017-02-02 

Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Tord Bonde, Bengt Anglered, Hans Karlsson, Lars Waern och 

Jacqueline Hellsten. 

Rapporterat förhinder: Per-Olof Ekdahl, C-G Colliander,  

Ej närvarande: Ingela Wredlund, Fredrik Larsson. 

Särskilt kallad:  Bertil Sannel 

_______________________________________________________________________ 

§ 48. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson 

§ 49. Förslaget till dagordning godkändes 

§ 50. Föregående mötesprotokoll justerades 

§ 51. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Karlsson 

§ 52. Kassören avlade en rapport om kassabehållningen som uppgår till 82 819 kronor. 

§ 53. Folkinitiativet Rösta för Sörmland; nu avslutat. Larz Johansson gav en statusrapport. 

Beslut:  Styrelsen beslutade att ge ordföranden och sekreteraren mandat att följa utvecklingen 

och söka verka för att ett eventuellt framtida förslag om regiontillhörighet även värderar en 

regiontillhörighet med Östergötland innan ett slutgiltigt beslut fattas. 

§54. Nyköpingsbanans framtid.  Bertil Sannel gav en statusrapport. 

 Beslut:  Styrelsen uppmuntrade projektgruppen att gå vidare med projektet enligt det 

presenterade förslaget, samt att som remissvar till Trafikverket sända det till styrelsen utsända 

förslaget, med den förändringen att svaret kraftigare fokuserar på behovet för människor som 

pendlar in från landsbygden har väl tillgodosedda möjligheter till parkering i anslutning till RC. 

Styrelsen beslutade samtidigt att projektet ska drivas som ett internt projekt utan extern 

kommunikation till den tidpunkt då styrelsen bedömer att arbetet är så väl utvecklat att det 

lämpar sig för en bredare och publik dialog. 

§ 55. Projekt: Nycklar till framtiden – vi låser upp Sveriges landsbygd.  Gunnar Casserstedt gav en statusrapport. 

Arbetet att finna en finansiering till projektet fortsätter.  

 §56. Fråga om medlemskap i Östsvenska Handelskammaren.  

Beslut:  Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i Östsvenska Handelskammaren.  

§57. Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny skolorganisation för F-6 från och med hösten 

2017. 

Beslut:  Styrelsen beslutade att erbjuda Division BUK Kommunbygderådets beredskap att 

samarbeta när det gäller att kvalitetssäkra verksamheten för skolor på landsbygden.  

§58. Årsmötesplanering 2017.  

Beslut:  Styrelsen beslutade genomföra årsmötet i samarbete med Leader Sörmlandskusten i 

Bygdegården i Tysberga den 21 mars 2017 kl 18:00 . Kallelse tas fram tillsammans med Leader.  



§ 59. Följande sammanträdesdagar för 2017 fastställdes:  

20 april i Bygdegården i Ludgo  kl 19:00 

15 juni vid Hamnen i Nävekvarn kl 19:00 

21 september på Stavsjögården i Stavsjö kl 19:00 

7 december i Sockenstugan i Husby Oppunda kl 19:00  

 

§ 60. Avslutades mötet av ordföranden. 

Vid protokollet, 

 

Gunnar Casserstedt, sekr. 

Justeras: 

 

Larz Johansson, ordf.                  Hans Karlsson, just.  


