Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 6, 2012-06-19
Närvarande: C-G Colliander, Tord Bonde, Monika Crafoord, Bengt Anglered, Gunnel Linnertz,
Rolf Hallström, Jacqueline Hellsten, Christina Leivik, Larz Johansson samt Bertil Sannel
§ 71.
Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 72.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jacqueline Hellsten
§ 73.
Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 74.
Kassören lämnade en ekonomisk rapport. I dagsläget finns en behållning på drygt 38 000
kronor. I samband med den ekonomiska rapporten redovisade Jacqueline Hellsten
(verksamhetsledare i Leader Kustlinjen) att man utsatts för en omfattande förskingring av
Leader Kustlinjens medel. Trots detta kommer man att kunna bevilja projektmedel även
fortsättningsvis.
§ 76.
Den strategi för landsbygdsutveckling som tagits fram i en gemensam arbetsgrupp mellan
kommunen och kommunbygderådet är nu föremål för behandling i kommunstyrelsen. Den
skall därefter fastställas av kommunfullmäktige.
§ 77.
Larz Johansson lämnade en rapport från en konferens som anordnats av
Landsbygdsdepartementet i Rosenbad. Huvudtemat för dagen var det beslut som regeringen
fattat om ”landsbygdssäkring” av alla politiska beslut som har betydelse för landsbygden,
oavsett vilket departement som ansvarar för beslutet. För sådana beslut skall det göras en
konsekvensanalys för att klargöra vilka konsekvenser beslutet får för landsbygden.
§ 78.
Lämnade ordföranden en rapport från möte med partnerskapet på länsstyrelsen den 15 juni.
Vid mötet fick Kommunbygderådet möjlighet att berätta om syftet med vår tillkomst och
den verksamhet vi bedrivit sedan starten i november 2011. En annan viktig punkt på mötet
var redovisningen från PTS (post och telestyrelsen) om de förändrade bidragsregler för
bredbandsutbyggnad som kan komma att gälla från hösten. Den nuvarande bidragsdelen

kan komma att sänkas från 40 % till 20 % vilket ökar kostnaden för den enskilde
fastighetsägaren i motsvarande grad.
§ 79.
Vid föregående möte utsågs ansvariga för olika arbetsgrupper (protokoll nr 5, § 65) De
grupper som återstår att besätta är utbildning, vård och omsorg samt livsmedelsförsörjning.
Larz Johansson utsågs till ansvarig för den senare medan de två första får anstå till ett
kommande möte. Beslöts att skicka ut ett nyhetsbrev till medlemmarna där vi beskriver
arbetssättet och ger dessa möjlighet att nominera deltagare till de olika arbetsgrupperna. De
ansvariga för arbetsgrupperna uppmanas att vid nästa möte presentera en handlingsplan för
det egna arbetsområdet.
§ 80.
Vid föregående möte beslöts att bjuda in fullmäktigeledamöter, bosatta på landsbygden, till
en hearing om ”landsbygdsfrågor”. Beslöts att mötet skall hållas den 20 november kl 19.00
på plats som bestäms senare. En preliminär inbjuda sänds ut i augusti för att sedan följas
upp med en ”påminnelse” senare under hösten.
§ 81.
Lämnade ordföranden en rapport för de samtal som förts med LRF:s kommungrupp om
formerna för samarbete oss emellan. Ett möte är planerat men tiden är inte fastställd. Tid
och plats kommer att meddelas så att de styrelseledamöter, som så önskar, kan delta i
mötet.
§ 82.
Under punkten övriga frågor anmäldes ett förslag till remissvar på kommunens avfallsplan
(renhållningsordning) Förslaget godkändes av styrelsen. (bilaga till protokollet)
Vidare diskuterades formerna för finansiering av kommunbygderådets verksamhet. Ett
underlag för projektansökan har varit utsänd till styrelsens ledamöter och kan läggas till
grund för en projektansökan. Det som krävs därutöver är att vi kan finna former för
medfinansiering, bl.a. från Arbetsförmedlingen. Tord Bonde och Larz Johansson fick i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.
§ 83.
Nästa sammanträde äger rum den 21 augusti kl. 19.00. Plats meddelas senare.
§ 84.
Ordförande tackade Monika Crafoord för det goda värdskapet och avslutade mötet kl. 21.00

Larz Johansson, sekr.

C-G Colliander, ordf.

Jacqueline Hellsten, just.

