
 

 

Verksamhetsberättelse  

 

Styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping lämnar följade berättelse för 
verksamhetsåret 2021. 

 

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

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

Valberedning: Jaqueline Hellsten, sammankallande, Ulrika Lundberg och Kjell Eriksson 

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

Sammanträden:  På grund av den pågående pandemin och därav följande restriktioner har 
möten 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 därigenom kunnat avlämna flera remissvar till olika aktörer 
som är involverade i planeringen av spårdragning och stationslägen. Våra remissvar finns 
tillgängliga på Kommunbygderådets hemsida. 

Kommunal Översiktsplan: Kommunfullmäktige har under året fastställt den kommunala 
översiktsplanen ÖP 2040. Den kommer nu att ligga till grund för användningen av mark och 
vatten och för kommande detaljplanering. 

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 kommunfullmäktige 
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. 

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 gällt under rådande pandemi men under hösten gjordes en omstart 
tillsammans med kommunens Näringslivsenhet och berörda förvaltningar. 

 



 

 

Pågående ärenden: Kommunbygderådet har under året varit fortsatt engagerad i den 
svårlösta frågan med en drivmedelsstation i Tystberga, planerna på att bilda ett 
"Skärgårdsråd" för kuststräckan norr om Nyköping och en ny detaljplan vid den nedlagda 
bensinmacken i Tystberga. Alla dessa ärenden är fortsatt aktuella under 2022. 

Leader Sörmlandskusten: Kommunbygderådet har ett nära samarbete med Leader 
Sörmlandskusten som under denna programperioden omfattar kommunerna Nyköping, 
Oxelösund, Trosa, Södertälje och Salem med undantag för centralorterna Nyköping och 
Södertälje. Programperioden löpte ut 2020 men förlängdes med två år. Under 2021 har det 
pågått ett intensivt arbete med att skriva en ny strategi inför den programperiod som inleds 
2023. 

Representation: Kommunbygderådet har varit representerat i Regionens partnerskap och 
har regelbundna och formaliserade sammanträden med kommunens Näringslivsenhet inom 
ramen för "Nyköpings samverkansmodell" som syftar till att förstärka relationen mellan 
lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. 

 

Kommunbygderåd Nyköping, mars 2022 
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Bengt Anglered        Sofia Josefsson        Marcus Sjöström         Bertil Sannel           

 

  Carl-Johan Falk            Mikael Sundvall               Elisabeth Ekdahl 

 

 

  


