
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för kommunbygderåd Nyköping 

 

Protokoll nr 5, 2015-12-15 i Husby-Oppunda 

 

Närvarande: C-G Colliander, Tord Bonde, Gunnar Casserstedt, Jacqueline Hellsten, Larz 

Johansson, Rolf Hallström och Bengt Anglered. 

§ 50. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 51. Den föreliggande dagordningen godkändes 

§ 52. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Casserstedt 

§ 53. Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Kassabehållningen uppgår till 36 313 kronor 

§ 54. Jacqueline Hellsten rapporterade att Leader Sörmlandskusten nu fått sitt slutliga 

startbesked och att arbetet påbörjats i den nya organisationen. Det är möjligt att avisera 

kommande projekt men ansökan skall göras digitalt till Jordbruksverket. Den digitala 

plattformen är ännu inte klar men förväntas finnas tillgänglig efter årsskiftet. 

§ 55. Vid föregående styrelsesammanträde beslöts att uppmärksamma Nyköpings kommun 

på det inledda arbetet med att skapa nya administrativa regioner genom en skrivelse till 

kommunstyrelsen. Kommunen har svarat att det inte är aktuellt att inleda något 

beredningsarbete i frågan. Styrelsen finner svaret otillfredsställande och beslutar att 

Kommunbygderådet bör fortsätta arbetet med att väcka opinion i frågan och att ta fram ett 

underlag för detta arbete. 

Beslöts att Larz Johansson, Gunnar Casserstedt och Jacqueline Hellsten får i uppdrag att 

sammanställa ett underlag för styrelsens fortsatta agerande. En första delredovisning skall 

lämnas på nästa styrelsesammanträde. 

§ 56. Noterades att den politiskt tillsatta beredningsgruppen för översyn av kommunens 

skolorganisation inlett sitt arbete. Styrelsen bedömer att lokala föräldraföreningar och 

motsvarande organisationer bevakar frågan och att det i nuläget inte är aktuellt med någon 

ytterligare insats från styrelsens sida. 

§ 57. Frågan om ungas delaktighet i styrelsens arbete föranledde en lång diskussion med 

många olika infallsvinklar. Beslöts att fästa valberedningens uppmärksamhet på frågan och 

att rekommendera styrelsens ledamöter att lyfta frågan på facebook. 

§ 58. Under punkten övriga frågor anmälde sekreteraren att vi fått en propå från Freelway 

där de puffar för sin nya app. Vidare hade Kjell Wiklund i en skrivelse avsagt sig vidare 

uppdrag i styrelsen. Skrivelsen lämnas vidare till valberedningen. 



§ 59. Beslöts att nästa styrelsesammanträde skall hålla i Stavsjö den 18;e februari kl 19.00 

och att årsmötet skall hållas i Runtuna den 16:e mars som ett samarrangemang med Leader 

Kustlinjen. 

§ 60. Mötet avslutades av ordförande C-G Colliander 

 

Larz Johansson, sekr 

 

C-G Colliander, ordf                        Gunnar Casserstedt, just 


