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1 INLEDNING 
 

1.1 Landsbygdernas förutsättningar och möjligheter 

 

Landsbygderna utanför Nyköpings centralort består av mindre tätorter, byar 

och bebyggelse av gles karaktär. Geografiskt avgränsas landsbygd i 

Nyköpings kommun som området utanför Nyköpings centralort. 

”Landsbygder” som benämning har vi valt att använda, då varje bygd är unik 

och har sina egna förutsättningar och möjligheter. 

I ett starkt och hållbart samhälle behöver hela potentialen nyttjas. Nyköping har 

en stark tillväxt. Staden och landsbygderna kompletterar varandra och bidrar 

till att Nyköping är en attraktiv kommun. Utvecklingsarbetet ska utgå ifrån 

kommunen som helhet och använda de förutsättningar som finns på bästa sätt. 

Landsbygdsstrategin belyser frågor och vägval, de som kommunen kan 

påverka på lokal nivå. 

Nyköpings kommun är relativt stor till ytan och närmare en tredjedel av 

kommunens invånare bor utanför centralorten. På landsbygderna finns ett 

starkt företagande och en befolkning som i många sammanhang och 

återkommande visar på stor drivkraft. Allt detta tillsammans med vårt 

gynnsamma geografiska läge, närhet till storstäder, flyg, hamn och större 

trafikleder genom kommunen gör Nyköpings landsbygder till platser med 

många möjligheter.  

På våra landsbygder finns stora värden i form av natur- och kulturtillgångar. 

Sörmland är känt för sina slott och herrgårdar och Nyköpings kommun har flera 

kulturmiljöer som präglats av detta. Nyköpingshus och Nynäs slott är båda 

exempel på miljöer med en rik kulturhistoria. Landskapet runt sjöarna erbjuder 

stora värden med ett rikt odlingslandskap och unika kulturmiljöer, som 

exempelvis Torps säteri, Halla kyrka och Vrena kyrka.  

Nyköping har ett unikt läge vid havet med en attraktiv kuststräcka och 

skärgård. Sörmlandsleden, Näckrosleden och Stendörren erbjuder rika 

rekreationsmöjligheter. 

Nyköping har behov av att öka sin hållbarhet och beredskap i vidare mening. 

Här har landsbygderna en viktig roll och tillika möjlighet att skapa hållbara 

jobb och addera andra värden. Det utbredda jord- och skogsbruket, som 

landsbygderna till stor del består av, är en viktig producent av hållbara 

produkter och råvaror. Jordbruket i kommunen behövs för att säkerställa 

livsmedelsproduktionen lokalt i ett långsiktigt perspektiv, vilket har blivit allt 

viktigare till följd av klimatförändringarna.  
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Intresset för att bosätta sig på landsbygd ökar och i den trenden har Nyköpings 

stadsnära landsbygder stor potential. Även digitaliseringen skapar nya 

förutsättningar, både avseende utbud till invånare och företag men också vad 

gäller offentlig verksamhet såsom skola och omsorg.  

Nyköpings Kommun vill se en utveckling över hela kommunen och i linje med 

Agenda 2030. I Nyköpings program för hållbarhet beskrivs kommunens 

riktning och förhållningssätt till ett lokalt genomförande av Agenda 2030. 

Genom att fokusera på ett antal prioriterade fokusområden för landsbygderna 

ska förutsättningar säkerställas så att dess potential och drivkraft kan tas tillvara 

fullt ut.  

Landsbygdsstrategin är ett politiskt styrdokument som är framtaget under 

2021 i en bred inkluderande process. Ett antal workshops och dialoger har 

genomförts, där bygderna genom lokala utvecklingsgrupper, 

kommunbygderåd, organisationer och företag tillsammans med politiker och 

kommunala tjänstepersoner har medverkat och visat ett starkt engagemang. 

Insikterna från dessa dialoger har lagt grunden till fyra strategiska 

fokusområden.   

2 SYFTE och MÅL 

2.1 Landsbygdsstrategins syfte 

Syftet med landsbygdsstrategin är att 

• belysa förutsättningar, möjligheter och utmaningar för landsbygderna. 

• tydliggöra hur strategiska fokusområden ska prioriteras i kommunens 

arbete. 

• utgöra en grund för samverkan mellan aktörer på landsbygderna för att 

skapa hållbar utveckling i Nyköping som helhet. 

• vara ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens 

vision 2040. 

På sikt strävar kommunen efter att landsbygdsstrategin inte ska behövas, då 

strategierna för kommunens utveckling ska handla om stad och landsbygd som 

en helhet. 

2.2 Nyköpings kommuns målområden 
Stads- och landsbygdsutveckling är ett eget målområde i kommunens budget. 

För att landsbygdsstrategin ska uppfyllas behövs arbete inom kommunens alla 

målområden då samtliga berör landsbygderna. 

Offentliga verksamheter har ett överordnat uppdrag i att skapa tillit till och 

legitimitet för det demokratiska systemet. Att utifrån medborgares behov 
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leverera och utveckla kvalitativa välfärdstjänster och involvera medborgarna 

löpande i beslutsfattandet är grundläggande för en god lokal demokrati. 

  

Bild: Nyköpings kommuns målområden i budgeten 

2.3 Tecken på framsteg 
Landsbygdsstrategins fyra prioriterade fokusområden med strategiska vägval 

styr landsbygdsutvecklingen framåt. Strategin utgör en grund för samverkan 

mellan lokala aktörer på landsbygderna och kommunen.  

Vi har kommit en bit på väg i förverkligandet och konkretiseringen av 

kommunens landsbygdsutveckling när  

• Nyköpings har landsbygdssäkring* som metod och ser konsekvenser av hur 

kommunens olika beslut kan påverka landsbygderna både direkt och 

indirekt ur ett ekonomiskt-, miljö- och socialt perspektiv.  

• lokala utvecklingsplaner är framtagna tillsammans med boende och 

verksamma på orterna med handlingsplaner som stipulerar vem som 

ansvarar för vad i att verkställa planerna. Planerna genomförs. 

• en övergripande plan för att utveckla och säkerställa skolorna på de mindre 

orterna är implementerad. 

• landsbygderna är marknadsförda för sina unikum, lokala resurser och 

kompetenser.  

• lokala metoder och hållbara lösningar i samverkan har ökat tillväxten och 

utvecklingen. 

 

* Landsbygdssäkring (Rural Proofing)  

Att landsbygdssäkra innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt beakta 

landsbygdernas särskilda förutsättningar. När beslut tas fram och genomförs bör 

beslutsfattare systematiskt tänka efter, om besluten kan få olika konsekvenser på 

landsbygderna och i staden och om det finns sådana skillnader, bedöma vad dessa 

kan innebära. Överväga vilka justeringar/ersättningar som kan göras för att passa 

förhållanden på landsbygderna bättre. 
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2.4 Genomförande 

Utgångspunkten är att all planering och uppföljning sker i ordinarie processer. 

Det innebär bland annat att Kommunstyrelsen ansvarar för att mål, uppdrag 

och aktiviteter i landsbygdsstrategin förs in i ordinarie planeringsprocess 

alternativt hamnar i berörda nämnders överenskommelse av verksamhet. 

Landsbygdsstrategin ska beaktas av de kommunala bolagen. 

3 NYKÖPINGS HÅLLBARHETSPROGRAM 
 

Arbetet med att genomföra Landsbygdsstrategin ska bidra till att uppfylla 

målen i Agenda 2030 vilka beskrivs i hållbarhetsprogram för Nyköpings 

kommun. Nedan beskrivs programmen översiktligt men för tillämpning och 

mer information hänvisas till respektive program. 

 

Bild: Nyköpings hållbarhetsarbete kan åskådliggöras genom den så kallade ”måltårtan”. 

Den visar dels hur de globala målen fördelas mellan dimensionerna och vilken 

övergripande logisk funktion de har. 

 

Mål 

Social hållbarhet handlar om att minska ojämlika livsvillkor, uppnå jämlik hälsa 

och bidra till ökad jämställdhet och god livskvalitet. Därtill behöver samhället 

vara tryggt, säkert och inkluderande för att människor ska känna tillit till 

varandra och till samhällets institutioner. 
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Motor 

Ekonomisk hållbarhet betraktar tillväxt som motor för att uppnå en ekologiskt 

och socialt hållbar samhällsutveckling utan att begränsa vår möjlighet till 

innovation och välstånd. Genom ett hållbart näringsliv med hög sysselsättning i 

stad och på landsbygd ökar vi kommunens resiliens. Vår kommun ska utvecklas 

och växa hållbart. 

Villkor 

Planetens resurser sätter ramarna och utgör icke förhandlingsbara villkor för 

övrig utveckling. Vi måste nyttja och producera energi hållbart och motverka 

klimatförändringar. Den biologiska mångfalden behöver bevaras och stärkas 

samtidigt som vi tillser att hav och vattendrag är välmående. 

Samtidigt krävs en hållbar konsumtion av resurser för att kommande 

generationer ska ha samma förutsättningar som vi har idag. 

4 NYKÖPINGS SAMVERKANSMODELL 
 

 

Bild: Samverkansmodell för landsbygdsutveckling i Nyköpings kommun 

 

Nyköpings samverkansmodell syftar till att förstärka relationen mellan 

lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. Nya 

innovativa lösningar kan etableras genom samverkan och dialog.  

Grundläggande service och kommunal närvaro ska eftersträvas i hela 

kommunen. I Nyköpings Serviceplan behandlas området service ur ett mer 

operativt perspektiv. Serviceplanen tar upp befintlig offentlig och kommersiell 
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service på tolv av Nyköpings mindre orter. I planen kan man också se 

landsbygdernas behov och utmaningar samt en åtgärdslista. Serviceplanen är 

framtagen i samarbete med lokala utvecklingsgrupper på landsbygderna. 

Serviceplanen ska revideras varje mandatperiod. Planen ska ses som ett 

levande dokument och utrymme ska ges för att aktivitetslistan kan komma att 

kompletteras med nya aktiviteter. 

5 FOKUSOMRÅDEN och STRATEGISKA VÄGVAL 

5.1 Bo och Leva 

Unika boendemiljöer, natur- och kulturvärden är exempel på vad som lockar till 

boende på landsbygd. Att leva på landsbygd är annorlunda jämfört med att bo 

i en större tätort. De flesta av dessa skillnader bidrar till landsbygdernas 

attraktivitet och är ofta skälet till att människor väljer att bosätta sig, eller bo 

kvar på landsbygderna.  

Varje ort på Nyköpings landsbygd är unik, vilket också bygger dess styrka och 

attraktivitet. Lokala kompetenser, förutsättningar och engagemang utvecklar 

platsen. Samspelet landsbygdsorterna emellan och med huvudtätorten 

behöver vara i balans. Medvetenhet och förståelse för hur kommunens olika 

beslut kan påverka landsbygderna både direkt och indirekt är viktig.  

Ett levande föreningsliv, byggt på demokratiska grunder, för alla åldrar, 

bakgrunder och livstilsval, är av stor vikt för levande och attraktiva 

landsbygder. Kultur- och fritidsaktiviteter som berikar livskvalitet och stärker 

sammanhållningen gör en plats mer rustad för framtiden. 

Strategiska vägval 

• Genom att vara möjliggörare för lokala initiativ och gå in i dialog med 

idébärare med en lösningsorienterad inställning och ett coachande 

arbetssätt, kan resurser från såväl det privata näringslivet som civilsamhället 

förstärka utvecklingen.       

• För livskraftiga bygder är ett långsiktigt skolutbud viktigt. I Nyköping ska 

det kommunala skolutbudet vara väldefinierat och förutsägbart över en 

längre period. Ett förtydligande av vilka fördelar som skolorna på 

landsbygderna kan erbjuda och hur de kan attrahera ett större 

elevunderlag kan skapa kvalitet och stabilitet. 

• Främja kreativitet och lokala initiativ som kan lösa familjers behov kring 

förskola, skola, vård och omsorg. 

• Utvärdera behov och möjligheter för äldreboende på landsbygderna.   

• Nyköpings kommun ska ha ett formaliserat samarbete med bygdernas 

representanter. Det ska vara enkelt för den som vill vara involverad i 

utvecklingen att ansluta sig till arbetet.  
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• Offentlig verksamhet och närvaro på orten för att främja dialog med 

invånare och företag samt skapa arbetstillfällen.   

• Främja att lokalt drivna mötesplatser som stimulerar dialog, samverkan, 

kultur och fritidsutbud skapas och vidmakthålls på orten. Verka för ett ökat 

nyttjande av befintliga möteslokaler.  

• Underlätta för ungdomar att bli delaktiga i landsbygdernas utveckling.  

• Stärkt samarbete med Leader Sörmlandskusten vars syfte är att utveckla 

attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera till ökad 

sysselsättning och nya företag utifrån lokala förutsättningar. 

• Verka för att tillgängliggöra Nyköpings kust och skärgård för invånare, 

företag och besökare. 

 

5.2 Byggnation och Mark 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som 

omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda miljön ska 

utvecklas och bevaras. Planen skall också visa hur kommunen tillgodoser 

riksintressen. 

Översiktsplanen (ÖP) säger att kommunen är positiv till och ska gynna 

utveckling av bostäder, verksamheter och initiativ som stärker och gynnar en 

fortsatt hållbar utveckling på landsbygderna. Fler bostäder på landsbygderna 

för olika målgrupper förstärker underlaget för offentlig och kommersiell service 

och bidrar till tillväxt och utveckling.  

På landsbygderna föreslås ny bebyggelse huvudsakligen ske längs starka 

kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till de platser som ska fungera som 

serviceorter för omgivande bygder. Bebyggelse kan dock även komma ske i 

andra områden, där tillväxt och nya förutsättningar skapats.  

Nyköping växer både i staden och på landsbygderna och det kommer behövas 

planlagd mark för bostadsbebyggelse och verksamheter.  

ÖP har ett långsiktigt perspektiv och händelser i vår omvärld ger ständigt nya 

insikter och förändrade förutsättningar. Pandemin är en sådan. Viljan att 

bosätta sig i en trygg och lantlig miljö har ökat till följd av pandemin. Den 

digitala tekniken ger helt nya möjligheter att kunna arbeta hemifrån.  

Sveriges riksdag tog sommaren 2017 ett beslut om en nationell 

livsmedelsstrategi. Målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel och öka 

självförsörjningsgraden.  Av det skälet, bland annat, behöver vi vara restriktiva 

med att bygga på jordbruksmark. 
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Strategiska vägval 

• Nyköpings kommun ska aktivt bevaka möjligheten till strategiska markköp.  

• Samverka med markägare för att säkra markreserver för företags-

etableringar och ortsutveckling. 

• Utveckla och tillämpa arbetsmetoder som kan stödja och underlätta för 

olika typer av byggherrar och byggprocesser.  

• Verka för bostäder i blandade upplåtelseformer, storlekar och typologier.  

• Skapa förutsättningar för att leva ett helt liv på landsbygderna. Möjliggöra 

flyttkedjor. 

• För att säkerställa byggnation i hela kommunen kan Nyköpingshem vara ett 

viktigt verktyg. 

• Byggnation på jordbruksmark ska undvikas om det inte är helt nödvändigt.  

• Arbeta med gestaltning av centrum i orterna i syfte att öka dess attraktivitet 

och förutsättningar för ett utökat serviceutbud. 

 

5.3 Infrastruktur och Kollektivtrafik 
Infrastruktur är centralt och skapar förutsättningar i hela samhället, det gäller 

alla områden, allt från vägar och VA till bredband.  

Digitaliseringen skapar många nya möjligheter för utveckling på lands-

bygderna. Kommunen ska medverka till att invånarna i hela kommunen har 

god tillgänglighet till bredband, såväl i tätort som på landsbygderna. Detta ger 

möjligheter att driva företag i hela kommunen och att kunna nyttja både 

samhälls- och kommersiell service. Digitaliseringen har gjort det möjligt för allt 

fler att jobba hemma.  

Nyköping räknar med att uppnå regeringen bredbandsmål 2025: 98 procent 

bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Samtliga tätorter i Nyköpings 

kommun är utbyggda. Gästabudstaden har för närvarande pågående 

utbyggnadsprojekt på landsbygden som omfattar 700 anslutningar vilka 

kommer att slutföras under 2022-2023.  

Utpekade transportnoder fungerar år 2040 som knutpunkter mellan trafik-

slagen där cykel, kollektivtrafik och bil och på vissa platser även tåg knyts 

samman, vilket ökar landsbygdernas tillgänglighet till centralorten och vice 

versa. I transportnoderna finns möjligheter att knyta ihop bilresan med buss- 

och eventuell tågtrafik. Tillsammans med att service finns tillgänglig i dessa 

noder lever och utvecklas landsbygderna och därmed hela kommunen.  

Ostlänken kommer att ge förbättrad tillgänglighet och kapacitet på järnvägen 

och stärka Nyköpings kommuns koppling i den funktionella regionen 

Stockholm-Nyköping-Östergötland. Nyköpings resecentrum leder i sin tur till 

stärkt koppling mellan tågtrafik och regionens och kommunens övriga 

kollektivtrafik. 

Nyköpingsbanan är en strategisk resurs för ortsutveckling.  
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Kommunens storlek gör att Nyköpings kommun har en omfattande 

kollektivtrafik som binder ihop tätorter i kommunen med centralorten. 

Utmaningen med många stråk för kollektivtrafiken är att få tillräcklig 

befolkningstäthet längs busslinjerna för att möjliggöra en god turtäthet. 

Därmed är det viktigt att noga följa innovation inom transportsektorn då nya 

lösningar kan möjliggöra mer flexibla transportlösningar.  

En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för personalförsörjningen i de 

kommunala verksamheterna på landsbygden. 

Strategiska vägval 

• Fortsatt bredbandsutbyggnad i framkant och understödjande av annan 

robust teknik för företag, invånare och kommunala verksamheter utanför 

täckningsområden. 

• Utreda hur anropsstyrd kollektivtrafik på ett kostnadseffektivt sätt skulle 

kunna utvecklas för att möta landsbygdsboendes behov. – i båda 

färdriktningarna. 

• Se över möjligheten att kunna kombinera skolskjuts med verksamhetsresor.  

• Verka för trygga hållplatser på landsbygderna.  

• Förbättra samordningen av kollektivtrafiken över kommun- och länsgränser. 

• Öka andelen gång- och cykelvägar på landsbygderna. 

• Aktivt verka för nya effektiva distributionsformer för varor och tjänster.  

• Tydligt planeringsarbete avseende robust VA.  

 

5.4 Näringsliv och Arbete 
Arbetsmarknad för Nyköping är stort. Förutsättningarna för arbetspendling är 

goda med närhet till Stockholm, Mälardalen och övriga världen.   

En tredjedel av Nyköpings cirka 5000 företag bedriver sin verksamhet på 

landsbygderna. Företagen omfattar ett brett spektrum av branscher. De 

strategier, verktyg och stöd som finns generellt i Nyköping inbegriper 

naturligtvis också företag utanför tätorten. Men inom några områden har 

företagare på landsbygderna särskilda möjligheter eller utmaningar vilka lyfts i 

denna strategi.  

Enligt företagen är kompetensförsörjning den enskilt största utmaningen och 

största hindret för fortsatt tillväxt. För att klara de behov som finns framöver 

behövs kreativa lösningar. Det handlar om att ha ett strategiskt förhållningssätt 

till personalplanering inom näringslivet med metodisk vidareutbildning av 

befintlig personal, att utveckla en innovativ och kunskapsfrämjande miljö med 

ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och andra utbildningsaktörer 

som kan bidra till ökad integration av personer utanför arbetsmarknaden.  

I Nyköpings kommun har alla verksamheter ett delat ansvar för det goda 

företagsklimatet. Här är små företagare lika viktiga som stora och 
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förutsättningarna för företagande är lika viktigt i staden som på landsbygderna. 

Vi vill se ett diversifierat näringsliv och en arbetsmarknad bestående av både 

offentliga som privata arbetsgivare. Med en god balans minskar vi samhälleliga 

och ekonomiska sårbarheter och främjar samhällsekonomisk livskraft. 

Nyköpings kommun ska verka för att stimulera ett hållbart jordbruk och 

skogsbruk genom att främja en nära livsmedelsproduktion. Den småskaliga 

produktionen har en växande marknad. Jordbruket behövs för att säkerställa 

livsmedelsförsörjning lokalt i ett långsiktigt perspektiv.   

Hållbar ekonomisk utveckling, grön tillväxt, turism och besöksnäring hänger 

nära samman, inte minst i ett framtidsperspektiv. Turism och besöksnäringen 

genererar intäkter för kommunen som spelar roll för förutsättningarna att 

kunna möta sociala och klimatmässiga utmaningar. Siktet bör därför ställas in 

till att öka den hållbara besöksnäringens roll som basnäring vilket har potential 

att stimulera kommunens välfärdsförmåga och kommunen som hållbar 

destination såväl i staden som på landsbygderna.  

Strategiska vägval 
• Det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Nyköpings kommun, 

exempelvis vid bygglov och tillsyn. Näringslivstillväxt eftersträvas i hela 

kommunen. Detta gäller alla företag i Nyköpings kommun, men ärenden på 

landsbygderna skiljer sig ibland från liknande ärenden i tätorten (tex vanligt 

med byggnation utanför detaljplan). Kommunens olika avdelningar bör 

därför planera hantering av mer komplexa ärenden, så att medarbetare 

med särskild insikt i landsbygdernas utmaningar i första hand kopplas in, 

alternativt att dialogen företag/kommun på annat sätt underlättas.  

• Utveckla och bredda konceptet Dukat Bord som innefattar lotsning och 

hjälp vid etablering/-verksamhetsexpansioner för företag till att också 

omfatta lotsning för föreningar och nätverk som har ett utvecklingsprojekt 

eller en idé att pröva. 

• Aktivera lokala företag att delta i upphandlingar och synliggöra vårt lokala 

utbud inför direktupphandlingar.  

• Sträva mot att öka andelen lokalt odlade livsmedel i det offentliga köket. 

• Stöd företag på orten i deras behov av gemensamma lösningar på 

utmaningar och möjligheter. Det kan till exempel handla om mötesplatser, 

nätverk, innovationer och digitala lösningar. 

• Främja platsutveckling genom lokala utvecklingsplaner för turism och 

besöksnäring i samverkan med företag och intressenter på orten. 

• Främja klusterarbetet inom gröna, biobaserade näringar. 
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6 UPPFÖLJNING 
 

Landsbygdsstrategins fyra prioriterade fokusområden med strategiska vägval 

styr landsbygdsutvecklingen framåt. För att se hur utvecklingen går ska 

strategin följas upp.   

Revidering av strategin ska ske varje mandatperiod och i dialog med 

landsbygderna, då strategin utgör en grund för samverkan mellan lokala 

aktörer på landsbygderna och kommunen.  

En undersökning med frågor till invånarna på landsbygderna ska göras som en 

del i revidering av landsbygdsstrategin. 

Kommunverksamheternas arbete med genomförande av de strategiska 

vägvalen för fokusområdena redovisas till Kommunstyrelsen i slutet av varje 

verksamhetsår. 

6.1 Mätindikatorer 

Mätindikatorerna visar på utvecklingen på landsbygderna inom några centrala 

områden med basår 2021. Fler indikatorer på utvecklingen finns i kommunens 

verksamheter. 

• Befolkning i orter inklusive omland  

• Flyttmönster  

• Andelen personer under 15 år, över 65 år och över 85 år 

• Barnstatistik, antalet skolelever 

• Byggnation på orter inklusive omland, antalet nya bostäder, bostadsform 

• Antalet arbetstillfällen på orten inklusive omland  

• In- och utpendling samt personer som bor och arbetar på samma plats, 

uppdelat på orter med omland 

• Antal företag med fler än 10 anställda och företag med färre än 10 anställda 

• Disponibel inkomst 

• Ohälsotalet, beräknas genom att summan av dagar med utbetald 

sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar 

med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år, 

uppdelat på orter med omland. 

• UVAS, Unga som varken arbetar eller studerar 16-29 år, uppdelat på orter 

med omland 
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7 LANDSBYGDSSTRATEGIN och ÖVRIGA 

DOKUMENT 
 

Nedan följer en lista på planer, program och strategier som 

landsbygdsstrategin förhåller sig till. Innehållet i samtliga dokument är 

sammanflätat med varandra och visar tillsammans en riktning och styrning för 

Nyköpings kommuns landsbygdsutveckling. 

Samverkansprocess för landsbygdsstrategin: Workshops och dialoger med 

lokala utvecklingsgrupper, kommunala tjänstepersoner och politiker               

Dnr KK20/546 

Nyköpings kommuns hållbarhetsprogram Dnr KK22/7 

Översiktsplan Nyköpings kommun Dnr KK13/447 

Nyköpings kommuns serviceplan Dnr KK20/55 

Nyköpings Näringslivsstrategi 2018-2023, Dnr KK18/125 

Nyköpings Besöks- och evenemangsstrategi, Dnr KK21/198 

 

 


