
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  

Styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping lämnar följade berättelse för 

verksamhetsåret 2014: 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: C-G Colliander, ordf. Jacqueline Hellsten, vice 

ordf. Tord Bonde, kassör. Larz Johansson, sekr. Gunnel Linnertz, Marie Hansson, Kristina 

Leivik, Päivi Hellberg, Bengt Anglered, Fredrik Larsson, Rolf Hallström, Gunnar Casserstedt 

och Kjell Wiklund. 

Revisorer: Kurt Rindstål och Christina Uggla 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 

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. 

Under året har en betydande del av verksamheten ägnats åt att driva ett projekt ”Lokalt 

driven landsbygdsutveckling” som syftat till att skapa innovativa servicelösningar för 

landsbygden. Projektet har pågått under 18 månader och avslutades vid årsskiftet 2014-

2015 och har avlämnat en omfattande slutredovisning som föreligger i tryckt form men som 

även finns att läsa i sin helhet på Kommunbygderådets hemsida, 

www.kommunbygderadnykoping.se  Projektledare har varit Jacqueline Hellsten och Larz 

Johansson samt kommunens landsbygdslots Berit Christoffersson. 

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. 

 

http://www.kommunbygderadnykoping.se/


 

Leader Kustlinjen: Kommunbygderådet har ett nära samarbete med Leader Kustlinen som 

har sammanfallande intressen med Kommunbygderådet, nämligen att bidra till en positiv 

landsbygdsutveckling . Den nuvarande programperioden för EU-stöd avslutades under året 

och vi går nu in i en ny programperiod som sträcker sig fram till 2020. Under den nya 

perioden kommer Leader att arbeta över ett större område, Sörmlandskusten, som även 

omfattar delar av Stockholms län. Man kommer även att arbeta med en flerfondslösning där 

landsbygds- fiske- regional- och socialfonden ingår. Här öppnas nya möjligheter att 

medverka till utveckling av landsbygden, skapa nya företag och fler arbetstillfällen. 

Stolt Mat: Stolt mat är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen, regionförbundet och 

Sörmlands Sparbank som syftar till att lyfta fram sörmländsk mat ur en lång rad aspekter. En 

sådan som är särskilt intressant ur Kommunbygderådets synpunkt är möjligheten att stärka 

den närproducerade maten och ge lokala producenter möjlighet att delta som leverantörer 

till de offentliga köken. Detta i sin tur kräver ett annat sätt att utforma anbudsunderlag så 

att även mindre producenter kan delta i anbudsgivningen, var för sig eller i samverkan. 

Kommunbygderådet är representerat i flera av de arbetsgrupper som arbetar med Stolt Mat 

i Sörmland. 

Politikerutfrågning: Inför valet 2014 arrangerade Kommunbygderådet en utfrågning av 

ledande lokala politiker i Vrena med Sören Larsson som moderator. Arrangemanget var 

mycket uppskattat och samlade en stor publik. 

Representation: Kommunbygderådet har varit representerat i länsstyrelsens partnerskap 

och i arbetet med ett nytt miljö- och vattenvårdsprogram för länet. Vi var representerade vid 

Länsbygderådets landsbygdsting i Vadsbro och har också deltagit i några av de arbetsgrupper 

som blev resultatet av tinget, bl.a. i ett projekt som syftar till ökat bostadsbyggande på 

landsbygden. 
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