
 

 

 

Verksamhetsberättelse  

 

Styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping lämnar följade berättelse för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Larz Johansson, ordf. Jacqueline Hellsten, vice 

ordf. Tord Bonde, kassör, Gunnar Casserstedt, sekr. Bengt Anglered, Fredrik Larsson, C-G 

Colliander, Ingela Wredlund, Per-Olof Ekdahl, Hans Karlsson och Lars Waern. 

Revisorer: Kurt Rindstål och Jenny Grape med Kjell Edvardsson som suppleant. 

Valberedning: Bertil Sannel, sammankallande, Mickan Flink, Kjell Johansson och Åsa Ingårda. 

Ekonomi: När det gäller Kommunbygderådets ekonomiska ställning hänvisar vi till bifogade 

ekonomiska redovisning och till revisorernas berättelse. 

Sammanträden: Kommunbygderådet har under året haft fem protokollförda sammanträden 

på olika platser i kommunen. 

Kommunbygderådets uppgift: Kommunbygderådet är en paraplyorganisation för hela 

kommunens landsbygd och har till uppgift att tillvarata landsbygdens intressen och att 

företräda de boende i kontakter med kommunen och andra myndigheter. 

Kommunbygderådet är i olika sammanhang remissorgan men ser även som sin uppgift att ta 

egna initiativ i frågor som gagnar landsbygden. 

Arbetsordning: Styrelsen antog vid inledningen av verksamhetsåret en reviderad 

arbetsordning som konkretiserar styrelsen uppgifter med en tydlig och koncis agenda. Vi har 

fokuserat på ett antal projekt som förtecknas i en loggbok där det anges vem som är 

ansvarig för projektet. Inför styrelsens sammanträden bifogas beslutsunderlag och förslag till 

beslut till dagordningen i syfte att ge förutsättningar för effektiva möten. 

 

 

 



Regionfrågan: Under året har frågan om den framtida regionindelningen krävt fortlöpande 

insatser från styrelsens sida. Vi har aktivt deltagit i olika media för att påverka debatten och 

frågans fortsatta hantering. Efter en folkomröstningskampanj som genomfördes i samarbete 

med Östsvenska Handelskammaren (och som även genomfördes i andra län) drog 

regeringen tillbaka sitt förslag att bilda en Svealandsregion. 

Ostlänken: Planeringen för den framtida höghastighetsbanan, Ostlänken, fortgår med sikte 

på trafikstart 2028. Både under byggandet och lång tid därefter kommer anläggandet av 

Ostlänken att påverka vardagslivet för oss som bor och verkar på landsbygden och i de 

mindre orterna. Här har Kommunbygderådet en viktig uppgift att följa och bevaka 

planeringen under de kommande åren. En konsekvens av den nya järnvägen är att den 

befintliga "Nyköpingsbanan" blir tillgänglig för annan trafik. Styrelsen har därför tillsatt en 

mindre arbetsgrupp som arbetar med och kontinuerligt avrapporterar till styrelsen i denna 

fråga. 

Nycklar till framtiden: Nycklar till framtiden är namnet på ett pilotprojekt där vi vill skapa en 

modell för landsbygdsutveckling där vi vill ta till vara våra tidigare erfarenheter samtidigt 

som vi tar steget vidare med ett strukturellt angreppssätt på landsbygdens behov av service. 

Syftet är att nå en kvalitetsmässigt bättre service till lägre kostnader, bl.a. genom att 

använda digital teknik i högre utsträckning. Arbetet med en projektansökan har pågått under 

året i dialog med Tillväxtverket, kommunen och länsstyrelsen och är nu i en slutfas.  

Projektmedel: Kommunbygderådet har sökt och beviljats 50 000 kronor av 

kommunstyrelsen för vår medverkan vid kommunens förbättringsvandringar. Dessa har 

under året inletts med ett pilotprojekt i Tystberga 

Landsbygdsmiljonen: Även under detta år har det varit möjligt för föreningar och 

organisationer på landsbygden att söka medel ur kommunens landsbygdsfond. 

Kommunbygderådet ges tillfälle att yttra sig över inkomna ansökningar före beslut i 

kommunstyrelsen. 

Leader Sörmlandskusten: Kommunbygderådet har ett nära samarbete med Leader 

Sörmlandskusten som under den nya programperioden omfattar kommunerna Nyköping, 

Oxelösund, Trosa, Södertälje och Salem med undantag för centralorterna Nyköping och 

Södertälje. Under året har några Leaderprojekt kunnat starta inom Kommunbygderådets 

verksamhetsområde. 

 

 

 

 



Representation: Kommunbygderådet har varit representerat i länsstyrelsens partnerskap 

och i projektet Stolt mat i Sörmland.  
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