Regionalt serviceprogram för Södermanlands län 2014 – 2018
Synpunkter från Kommunbygderådet Nyköping
Sid 5, Sammanfattning: Här pekas på den strategiska betydelsen av samordning mellan olika
typer av service. Vi menar att man måste ha en helhetssyn på serviceutbudet och att detta
borde utvecklas mer i texten på kommande sidor/avsnitt.
Det som vi upplever som det svåraste problemet att komma tillrätta med är posten och
apoteksbolaget. Man är helt fixerade vid avstånd och menar att det inte är några problem
om vi måste åka några mil för att hämta ett postpaket. Men då bortser man från de effekter
det får för den lilla, lokala butiken. Om de boende i Kiladalen inte får hämta sina paket hos
Handlarn i Jönåker utan tvingas åka till livsmedelsjätten Willys i Gumsbacken för att hämta
paketet så är ”risken” uppenbar att man också passar på att handla sina dagligvaror där.
Det här är dessutom en fråga som hänger samman med utvecklingen av e-handeln som ökar
mest på landsbygden, plus 19 % under 2013. Med bättre IT-kommunikationer skall vi inte
behöva belasta miljön med att köra bil för att hämta paket etc.
Samma exempel när det gäller apoteksvaror. Butiken i Vrena får inte vara ombud för
apoteket eftersom det är mindre än två mil till Stigtomta. Men återigen, det är inte
avståndet som är problemet utan att den som åker till Stigtomta för att hämta ut sin medicin
i den större ICA-butiken då också handlar där. När det gäller apoteksvaror finns ytterligare
en aspekt och det är att äldre personer är större ”konsumenter” av receptbelagda varor och
därför skulle gynnas av närhet!
Dessa båda aktörer verkar vara de svåraste att påverka och därför bör problematiken lyftas i
serviceprogrammet.
Sid 6, näst sista raden ”bygga på…..”
Sid 9, invånarantal i orter: För Strängnäs, Nyköping och Eskilstuna (även Katrineholm på
föregående sida) är invånarantalet angivet för hela kommunen, inte bara orten vilket kan
vara missvisande.

På kartan som finns på samma sida anges även små orter, 0 – 200 inv. och då saknas Aspa,
Lid, Råby, Ripsa och Lästringe.
Sid 13 och framåt: Av kartorna på dessa sidor framgår att det finns områden i de mellersta
och norra delen av Nyköpings kommuns landsbygd som är klart underförsörjda med utbud
av service.
Sid 15, på kartan över dagligvarubutiker saknas COOP-nära i Tystberga
Sid 16, Kunskapsuppbyggnad: Här skulle man kunna skriva en rad om landsbygdsting 2012
(även om det kommer mycket om det senare i texten) t.ex. 2012 var tyngdpunkten lagd på
landsbygdsutveckling, bredbandsutbyggnad och tillämpning av modern IT-teknik.
Sid 17, om framgångsfaktorer står bl.a. ”-Ett gott samarbete med regionala parter som t.ex
Regionförbundet Sörmland” ?? På vilket sätt har regionförbundet bidragit?
Sid 19, intressanta projekt kan vi nämna Leader Kustlinjens paraplyprojekt för
bredbandsutbyggnad, förstudien Kommersiell service på landsbygden och En levande
landsbygd – Stavsjö.
Sid 23, Regionalfonden : ….som ska främja……

