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Uppdrag gällande framtagande av ny 

Landsbygdsstrategi för Nyköpings kommun 

 

Bakgrund 

Näringsliv har tilldelats uppdrag att genomföra en översyn av Nyköpings 

nuvarande Landsbygdsstrategi Dnr KK12/52 antagen av Kommunfullmäktige 

2012 då uppfattningen under en längre tid varit att denna behöver uppdateras.  

Näringslivsenheten har, parallellt med att arbetet med Serviceplan för 

Landsbygden genomförts, som en del i den processen utvärderat ovan 

nämnda strategi. Det som framkommit tydligt är att en genomgripande 

uppdatering, alternativt en ny strategi behövs för att den på ett effektivt vis ska 

kunna fungera vägledande för den kommunala organisationen, medborgare 

och för andra parter som önskar interagera med Nyköpings Kommun. Det 

arbete som arbetet med serviceplanen har resulterat i föreslås utgöra en 

grund för arbetet med strategin. 

Nyköpings landsbygdsstrategi har inte reviderats sedan framtagandet 2012 

och Kommunens arbete med Landsbygdsfrågor har uppdaterats betydligt 

sedan dess, något som bör framkomma genom en tydligare strategi där den 

politiska viljeriktningen specificeras inom valda områden. Vidare har flera 

andra kommunövergripande ställningstaganden tillkommit eller fått större 

tyngd under dessa år, till exempel Agenda 2030, barnkonventionen, 

integration och social sammanhållning, något som med fördel skulle kunna 

synliggöras i kommande strategi. I skenet av rådande Coronapandemi och 

förändrat internationellt säkerhetsläge bedöms landsbygdens roll i Nyköpings 

kommuns framtida beredskap att påverkas.  

Nyköping har en stark tillväxt och Nyköpings landsbygd ligger i det stora 

tillväxtstråket mellan Stockholm och Norrköping. Infrastruktur som motorväg 

E4 och södra stambanan innebär en närhet till en stor arbetsmarknad. 

Stockholm Skavsta Flygplats, som är en internationell flygplats, ger Nyköping 

närhet till Europa. Ostlänken och nya stationslägen kommer i framtiden korta 

restiderna och ge ännu bättre förutsättningar för invånare och företag att bo, 

leva och verka på landsbygden.  
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Allt detta sammantaget ger att det finns god anledning att göra ett grundligt 

arbete för att tydliggöra Nyköpings Kommuns vilja avseende utveckling av vår 

landsbygd som en del i helheten Nyköpings Kommun.  

Nyköpings har en samverkansmodell, vilken beskrivs ingående i 

serviceplanen, mellan kommun och landsbygd. Samverkansmodellen syftar till 

att skapa en utveckling som sker i samklang med de behov som finns bland 

de boende och verksamma på landsbygden och det finns all anledning att 

nyttja denna samverkansmodell under arbetet med en eventuell ny strategi. 

Arbetet skall ta hänsyn till och anpassas till kommande beslut inom uppdragen 

”Byt Styrmodell och översyn av styrdokument samt utredningen gällande 

landsbygdssäkring” 

En rimlig processtid för framtagande av en förankrad strategi är uppstart under 

Q4 2020 och att Nyköpings nya Landsbygdsstrategi kan antas av 

Kommunfullmäktige senast Q1 2022. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att nuvarande Landsbygdsstrategi, med anledning av det omfattande behovet 

av revidering, ska ersättas med en ny strategi, 

att ge i uppdrag till Kommundirektör att, med hjälp av den samverkansmodell 

som finns på plats för Landsbygdsutveckling och dialog, leda och fördela 

processarbetet fram till en ny strategi som är förankrad både internt och 

externt, 

att denna nya strategi ska samspela med andra strategier så att den riktning 

som pekas ut är möjlig att genomdriva och utvecklingsarbetet därmed får ökad 

kraft, 

att utse Tillväxt och Landsbygdsutskottet till styrgrupp för arbetet med 

strategin, samt 

att förslag till ny strategi är klar att antas i kommunfullmäktige senast Q1 

2022.  

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Maria Karlsson 

 Näringslivschef 
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