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Förord
Nyköping är en stor kommun till ytan. Oavsett var man väljer att bo
skall det finnas likvärdiga förutsättningar och möjligheter för en god
livskvalitet. Nyköping växer och tillväxtens positiva effekter ger
avtryck i hela kommunen. En växande stark tätort liksom bostäder,
service och infrastruktur är grundläggande förutsättningar för tillväxt
även på landsbygden.

Genomförande och uppföljning
Detta dokument är framtaget i ett samarbete mellan Nyköpings
kommun och Kommunbygderådet. Avsikten med dokumentet är att
lyfta fram prioriterade områden, samt vara vägledande för
gemensamma aktiviteter och åtgärder. Dokumentet fastställs av
Kommunfullmäktige. Landsbygdsstrategin utvärderas årligen och
revideras efter samråd med Kommunbygderådet.
Dokumentet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i
kommunen men också till byalag och föreningar på landsbygden.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa upp att insatser som
riktas särskilt mot landsbygden sker enligt denna strategi.
Kommunens övriga nämnder ska i sina beslut väga in de särskilda
målområden som strategin omfattar i tillämpliga delar
Tillsammans kan vi få Nyköping att växa i alla delar.

Övergripande mål

Nyköpings kommun ska växa med 700 invånare per år
Utnyttja landsbygdens potential för att nå kommunens tillväxtmål
genom att:
-

Skapa förutsättningar för ett ökat boende på landsbygden
genom att underlätta för nybyggnation och omvandling av
fritidshus till permanent boende

-

Skapa förutsättningar för boendeväxling (generationsväxling)

-

Erbjuda skolor av god kvalitet i en trygg miljö
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Service och infrastruktur ska utvecklas på landsbygden
Använda ny teknik i utvecklingen av service och infrastruktur
-

Utgå från orternas möjligheter, behov och förutsättningar

-

Fortsatt bredbandsuppbyggnad i samverkan med byalag och
intresseföreningar

-

Pröva nya okonventionella lösningar med hjälp av modern
teknik som till exempel mobila lösningar för
tjänster/samhällsservice och internetbaserad
livsmedelshandel med hemkörning

Möjligheten att starta, etablera och utveckla företag på
landsbygden skall stimuleras
Stimulera företagandet på landsbygden genom att:
-

Skapa möjligheter för företag att sitta gemensamt
(Företagshotell etc.)

-

Marknadsföra företagsmark på landsbygden till potentiella
etableringar

-

Samverka och skapa utvecklingsprojekt med Gröna näringar

-

Stimulera produktion, marknadsföring och försäljning av
närproducerade och ekologiska varor, gärna i kombination
med gårdsbutiker och kluster

Ett ömsesidigt engagemang, delaktighet och ansvarstagande är
en självklar inställning i arbetet med landsbygdens utveckling 1

- Utveckla och ta tillvara föreningsliv, sociala nätverk och
mötesplatser
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