
STRATEGISKA GRUPPEN FALERUM
Onsdagen 6 April 2022 18.00- 21.00

Plats: Marinettes mat & café

Närvarande tjänsteperson: Närvarande politiker:

Närvarande från Falerum: Närvarande digitalt:

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna och presentation av
dagordningen för kvällens möte

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA



o Utvecklingsstöd för strategiska orter

Frågan har lyfts i olika strategiska grupper om
ekonomiskt stöd för lokala initiativ.
Hur kan kommunen underlätta för lokala
förbättringsinsatser och initiativ som inte ryms inom
befintliga bidragsregler?
Det finns investeringsmedel om 500 000 kronor avsatta
för inköp eller insatser i kommunens anläggningar vid de
fyra strategiska orterna.
Inom budget 2022 beviljades en så kallad
landsbygdsfond 100 000 kronor i driftbudgeten. Fördelat
är det 25 000 kronor per ort. Detta för insatser som riktar
sig till alla på orten och det ska vara en förening som ska
stå som huvudman för ansökan. Strategiska gruppen tar
fram förslag till beslut, som sedan tas upp och blir ett
beslut politiskt.
Det finns många möjligheter med detta utvecklingsstöd.
- Materialköp
- Evenemang
- Uppstart av ny verksamhet
- Marknadsföring
- Inköp av tjänst, exempelvis anläggningsarbete.
- Tryck eller grafiskt material

Kommunen håller just nu och arbeta fram riktlinjer för
hur stödet ska hanteras. Ansökningar skickas till
kommunen som sammanställer dem till gruppen.
Strategiska gruppen återkommer under möte med
förslag till fördelning / beslut.
Slutgiltligt beslut tas politiskt på kommande
utskottsmöte.
Årets ansökningar kommer att hanteras i höst även för
insatser under 2023
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o Tillväxtverkets utlysning av stöd -
lokal samverkan för bättre service i
landsbygder
Utlysning av stöd som kommuner kan söka för
samverkan kring service. Max 500 000 kr, för
personalkostnad 50 % tjänst under ca 21 månader
20 % kommunal medfinansiering
Projektstart september 2022 - juni 2024
Ansökan senast 21 april

Syftet är att stärka kommunernas kapacitet att möta och
samarbeta med den lokala nivån i frågor som bidrar till
att fler får tillgång till grundläggande kommersiell
service.
Vad är då grundläggande kommersiell service

- Dagligvaror
- Drivmedel
- Ombudstjänster för post, apotek
- Betaltjänster
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Detta behövs:
Intern förankring i kommunen - Behov, önskan och
resurser
Extern förankring - Behov, samverkan och lokala
resurser
Medfinansiering - minst 20 % kommunens
medfinansiering

Behovet:
Utvecklad samverkansmodell med 4 strategiska orter
Tjänstepersoner och politiker möter representanter för
orten.
4 strategiska orter i kommunen.
Tillgången till grundläggande kommersiell är generellt
god i 3 orter

- Lanthandel med dagligvaror möjlighet viss
möjlighet till kontantuttag

- Ombudstjänster
- Drivmedel 2 av 3 orter
- Kommunal servicepunkt

Falerum saknar grundläggande kommersiell service.
Uttryckt önskemål att utveckla sin strategiska grupp och
samverkansformer
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Fråga och erbjudande:
Ser ni behov av att utveckla kommersiell service?
Finns vilja att samverka med kommunen kring det?
Förslag:

- Ansökan med fokus på Falerum som
samverkanspartner

- Samverka för att tillsammans hitta sätt att
förbättra tillgången till kommersiell service

- Kommunen kan hitta sätt att samverka med den
lokala nivån vid fördjupade behov

- En halvtidstjänst under 21 månader
- Kommunen medfinansierar i tid och pengar

Vill ni vara med?
Det finns en enighet i gruppen att arbeta med detta.
Det kopplas till en fråga under punkten övrigt - hur
gruppens sammansättning ska vara framgent.

o Trafiksituationen
Det har under den senaste tiden varit många punkter
angående trafiksituationen på olika håll i Falerum.
Det har skickats in flera medborgarförslag angående
trafiksituationen som avslagits. Problemet med ärendena
är att det inte är kommunen som är väghållare utan
Trafikverket. Strategiska gruppen skickade i december
2021 in en skrivelse till Trafikverket som besvarades av
Trafikverket, där man skriver att man inte går vidare med
ärendet. Hur ska vi gå vidare?
Kommunen har fått tillåtelse av Trafikverket att sätta upp
en digital hastighetstavla för att både mäta antal fordon
och mäta hastigheten. Om mätningarna visar
hastighetsöverträdelser går Trafikingenjören vidare med
problematiken i nätverket där kommun och Polis
samverkar för en trygg och säker kommun ÅBRÅ
(Åtvidabergs brottsförebyggande Råd). Det är Polisen
som gör kontroller på att hastigheter efterlevs.
Kommunen kommer även att göra en översyn på
trafikskyltar i Falerum för att sedan föra vidare fel och
brister till Trafikverket. Exempelvis saknas det
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hastighetsskyltar som upprepar gällande hastighet på
Hannäsvägen. Trafikverkets driftområde Kisa är positiva
till att komma och besöka orten för att se över eventuell
skyltning och även svara på frågor gällande
Hannäsvägen och Uknavägen.

o Övriga Punkter

Gamla bron
i höstens storm välte ett par träd ner och skadade bland
annat smides räcket på den gamla stenvalvsbron.
Kommunen har beställt reparation och nytt räcke från
smeden. Detta kommer att sättas på plats under våren.

Strategiska gruppens sammansättning / Bymöte
Många av de som deltar i strategiska gruppen från
Falerum har varit med sedan gruppen startade. Gruppen
har önskemål  att kalla till ett bymöte där man får
presentera gruppen och vad som gjorts under åren. Det
gäller också att identifiera nya idéer och eldsjälar.
Detta knyter an till punkt två i minnesanteckningarna
angående Tillväxtverkets utlysning av lokal samverkan.
Gruppen tillsatte personer för att kalla till bymöte innan
sommaren.

Enkätundersökning
Under maj månad kommer alla representanter få en
enkät att besvara. Enkäten gäller alla i de strategiska
grupperna. Alla de som finns med på e-postlistan
kommer få möjlighet att besvara. Kommunen är mycket
tacksam om man har möjlighet att besvara enkäten.

Minnesanteckningar via Facebook
Det finns möjlighet att lägga ut minnesanteckningarna
via sociala medier och webbplatser.
Det blir anteckningar där personuppgifterna har tagits
bort, pga GDPR.

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 ·  E-post kommun@atvidaberg.se

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

mailto:kommun@atvidaberg.se


Servicepunkt i Falerum
Innan det var dags att runda av mötet, blev det klart
med att Falerums motorservice kommer att börja med
bibliotekstjänsten som finns på kommunens
servicepunkter. Nu kan man via Åtvidabergs bibliotek
låna böcker och media och hämta ut det på Falerums
motorservice. Mer information kommer.

Boulebana
Det finns ett önskemål om en Boulebana.
Gruppen ser om det finns en föreningskoppling som vill
driva frågan och vart den ska anläggas.

Lokala matleveranser
En fråga kom upp gällande om varför man inte kan laga
mat som lokal aktör i Falerum istället för att mat
leveranserna ska ske från Åtvidaberg. Frågan
besvarades med att Kommunen har lagkrav att förhålla
sig till gällande mat transporter.

Nästa möte
Frågan om det gemensamma mötet med alla de
strategiska grupperna finns kvar. Detta är planerat till
våren 2023. Förslaget är att man gör det till rutin varje
mandatperiod.

Kommunen kommer att kalla till höstens möte.

Tack för en trevlig kväll.

Vid pennan
Peter Westerlund
Administratör
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stab
Telefon: 0120-83186
peter.westerlund@atvidaberg.se
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