
 

 

Verksamhetsberättelse  

 

Styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping lämnar följade berättelse för 
verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Larz Johansson, ordf. Tord Bonde, kassör, 
Gunnar Casserstedt, sekr. Bengt Anglered, Sofia Josefsson, Bertil Sannel, Marianne 
Sollenberg, Margareta Malmquist, Carl-Johan Falk, Mikael Sundvall och Marcus Sjöström.   

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

Valberedning: Jaqueline Hellsten, sammankallande, Lennart Halvarsson och Kjell Eriksson. 

Ekonomi: När det gäller Kommunbygderådets ekonomiska ställning hänvisar vi till bifogade 
ekonomiska redovisning och till revisorernas berättelse. 

Sammanträden: Kommunbygderådet har under året haft fyra protokollförda 
sammanträden. På grund av den pågående pandemin och därav följande restriktioner har 
dessa genomförts digitalt. Förutom de protokollförda sammanträdena har ett antal digitala 
avstämningar gjorts i samband med aktuella remissvar. 

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 2016 en reviderad arbetsordning som konkretiserar 
styrelsens uppgifter med en tydlig och koncis agenda.  Inför styrelsens sammanträden 
bifogas beslutsunderlag och förslag till beslut till dagordningen i syfte att ge förutsättningar 
för effektiva möten. 

Ostlänken: Planeringen för den framtida höghastighetsbanan, Ostlänken, fortgår även om 
tidpunkten för byggstart flyttats framåt i tiden. 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.  Kommunbygderådet har en viktig uppgift att följa och 
bevaka planeringen under de kommande åren och här har Bertil Sannel med sin stora 
sakkunskap varit en stor tillgång som ansvarig för ett flertal remissvar och andra yttranden i 
ärendet. Styrelsen har under året har därigenom kunnat avlämna flera remissvar till olika 
aktörer som är involverade i planeringen av spårdragning och stationslägen 

Kommunal Översiktsplan: Kommunfullmäktige har, 2018, fattat beslut om en revidering av 
gällande översiktsplan. Under året har man presenterat ett förslag, ÖP 2040, som varit 
föremål för en bred remiss. Kommunbygderådet har lämnat ett omfattande remissvar som 
bl.a. lyft fram behovet av tillgänglig mark för bostadsbyggande i de mindre tätorterna. Efter 
remissomgången har förslaget bearbetats men Kommunbygderådet har ännu inte beretts 
tillfälle att ta del av det senaste förslaget 

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. 

Kommunal serviceplan: Den kommunala serviceplanen, där Kommunbygderådet spelat en 
framträdande roll under den förberedande processen, har antagits av kommunstyrelsen 
under året. Förslagen och slutsatserna i serviceplanen åtföljs av en aktivitetslista och 
Kommunbygderådet har nu en viktig uppgift att se till att dessa aktiviteter kommer till 
genomförande. Först då kommer serviceplanen att få någon effekt på landsbygdens 
utveckling. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram: Under året har kommunen presenterat ett första 
förslag till bostadsförsörjningsprogram som Kommunbygderådet haft möjlighet att ge 
synpunkter på. Ett reviderat förslag kommer att presenteras under 2021. 

 

 

 



 

Nycklar till Framtiden 2.0 - så låser vi upp Sveriges landsbygd: Kommunbygderådet har tagit 
ett initiativ som syftar till att stärka serviceutbudet på landsbygden. Vi vill pröva en modell 
som syftar till att identifiera och utveckla nya strukturer för offentlig och kommersiell service 
på landsbygden som är både kostnadseffektiva och erbjuder en hög grad av kundnöjdhet. 
Lokala företag, utvecklingsbolag, ekonomiska föreningar eller andra sammanslutningar av 
organisationer kan vara aktuella som utförare om de uppfyller kraven på lokal förankring, 
ekonomisk stabilitet och långsiktighet i sitt engagemang. Projektet fick en trög start på grund 
av de restriktioner som gäller under rådande pandemi men efterhand som dessa lättas kan vi 
planera för en nystart. 

Leader Sörmlandskusten: Kommunbygderådet har ett nära samarbete med Leader 
Sörmlandskusten som under programperioden omfattar kommunerna Nyköping, Oxelösund, 
Trosa, Södertälje och Salem med undantag för centralorterna Nyköping och Södertälje. 
Programperioden löpte ut 2020 men har nu förlängts med två år och det finns nya 
projektmedel att söka. 

Representation: Kommunbygderådet har varit representerat i Regionens partnerskap. 

 

Kommunbygderåd Nyköping, i juni 2021 

 

Larz Johansson           Tord Bonde           Gunnar Casserstedt          Margareta Malmquist   

 

Bengt Anglered            Sofia Josefsson            Marcus Sjöström           Bertil Sannel           

 

  Carl-Johan Falk                Mikael Sundvall                   Marianne Sollenberg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Kommunbygderåd Nyköping
Resultaträkning 2020-12-31 2019-12-31

Intäkter
Kommunbidrag 75000
Jordbuksverket 249000
Summa intäkter 249000 75000

Kostnader
Medlemsavgifter 0 0
Hemsida it-kostader 1773 1226
Porto
Resekostnader 8180 755
Bankavgifter 603
Annonser
Hyror och förtäring 2508 3715
S:a utgifter KBR 12461 6299
Projekt Serviceplan Nyköpings landsbygd 63295
Projekt Nycklar till framtiden 2.0 178181
Summa kostnader 190642 69594

Årets resultat 58 358 5406

Balansräkning per 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar 
Företagskonto 31 883,28 44 344,28
Sparkonto 70 819 0
Fordringar 0 0
Summa tillgångar 102 702,28 44 344,28

Eget kapital och skulder

Eget kapital 102 702,28 44 344,28
Skulder
Årets resultat 58 358 5 406

Summa skulder och eget kapital 102 702,28 44 344,28


