Lokalt driven landsbygdsutveckling
Kommunbygderådet har, genom beslut av länsstyrelsen, beviljats medel ur programmet
”Innovativa servicelösningar” för ett projekt som går under namnet Lokalt driven
landsbygdsutveckling (förkortat LDL) Projektet kommer även att medfinansieras av
Nyköpings kommun. Projektets totala budget är 1 140 000 kronor och det skall pågå under
18 månader med slutredovisning 2014-12-31.
Syftet med projektet är att stärka utvecklingskraften på landsbygden, främst genom att
förbättra tillgången till offentlig och kommersiell service i våra mindre tätorter. Som framgår
av namnet, lokalt driven landsbygdsutveckling, skall vi ha ett tydligt underifrånperspektiv där
idéer och förslag skall växa fram från de boende på landsbygden. Vårt arbetssätt utgår från
ett stort antal lokala grupper som har förmågan att se den egna ortens möjligheter till
utveckling.
Till grund för projektet ligger den strategi för landsbygdsutveckling som antagits av
kommunfullmäktige, en förstudie om kommersiell service som nyligen slutredovisats, en
förstudie om bredbandsutveckling och en pågående förstudie om ortsutveckling och
äldreboende i Stavsjö. Dessa dokument och annan tillgänglig statistik om historisk
befolkningsutveckling och prognoser inför framtiden kommer att stå till arbetsgruppernas
förfogande liksom kommunens översiktsplan och detaljplaner för de olika orterna.
Kommunbygderådets styrelse, är i sin egenskap av projektägare, styrgrupp för projektet. Det
operativa ansvaret för projektets genomförande åvilar en mindre ledningsgupp som består
av Larz Johansson, projektledare med ansvar för administration, ekonomisk redovisning och
fortlöpande dokumentation. Jacqueline Hellsten, processledare med ansvar för mobilisering
och aktivering av lokala grupper, hemsida och nyhetsbrev. Berit Christoffersson,
landsbygdslots med ansvar att företräda kommunen i arbetsgruppen och vara vägen in i den
kommunala organisationen. Alla tre kommer att medverka på möten, informera och ge
support till lokala grupper och utgör det team som skall leda projektet mot de uppsatta
målen.
Arbetet kommer att inledas i slutet av sommaren med en serie informationsmöten riktade
till olika målgrupper. Under hösten kommer arbetet att starta på allvar med högt ställda
förväntningar om konkreta resultat!
Kontaktuppgifter: hemsida www.kommunbygderadnykoping.se
Larz Johansson: tel. 073-049 71 50, e-post hustorp@telia.kom
Jacqueline Hellsten: tel. 070-725 62 69, e-post Jacqueline.hellsten@telia.com
Berit Christoffersson: tel. 073-426 86 40, e-post berit.christofferssn@nykoping.se

