
 
 

 
   
 

 

Protokoll  
fört vid styrelsemöte  
med Hela Sverige Kalmar län 
 
Tid: Onsdagen den 8 december 2021, kl. 18.00 – 20.00 
Plats: ZOOM-möte (video) 
 
Närvarande ledamöter: Weronica Stålered, Ewa Engdahl, Ingrid Thornberg, Roy Runmark, Lina Pihl, 
Anders Nyholm, Claes Henckel, Sofia Riedmuller och Sofie Nyström.  
 
 
	
1. Mötet öppnas 

HSSL Kalmar läns ordförande Weronica Stålered öppnar mötet.  Som ordförande för detta möte 
valdes Anders Nyholm. 
 

2. Sekreterare 
Ewa Engdahl utses att vara sekreterare för mötet. 
 

3. Justeringsperson 
Sofie Nyström utses att justera dagens protokoll.  

 
4. Dagordning 

Dagordningen godkännes. 
 

5. Föregående protokoll 
Weronica kommenterar beslutspunkter i föregående protokoll. 
 
Styrelsen beslutar att 

- lägga protokollet till handlingarna 
 
6. Ekonomi och budget 

HSKL har idag 479 636 kr på Företagskontot och 250 000 kr på Esparkontot.  
Ewa, som är kassör, informerar om att arvoden och resor kommer att betalas ut före jul. De som 
har kostnader för resor uppmanas maila information om detta senast den 11 december. Nya 
ledamöter mailar clearing, kontonummer och bank till Ewa. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporten 
 

7. Ny webbsida 
Lina Pihl har uppdraget att forma den nya webben för HSKL och hon har deltagit i nationella 
utbildningar för detta. Webbsidan ligger i WordPress och Lina ligger i fas med uppgiften. 
Ersättning utgår från nationell nivå. 
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Styrelsen beslutar att 
- notera informationen 

 
8. Nytt medlemsregister  

Sofie Nyström har uppdraget att konvertera HSKL medlemsregister till nytt format. Ersättning 
utgår från nationell nivå. Sofie uppmanar ledamöterna att rensa i medlemsregistret. 
 
Styrelsen beslutar att 

- notera informationen 
 

9. Stärka regionalt 
Weronica informerar om det nationella projektet Stärka Regionalt som kommer att avslutas vid 
nyåret. Ny webb och nytt medlemsregister är frågor som uppkommit inom projektet. Utöver det 
finns ämnesvisa grupper som träffas digitalt. Dessa kommer att fortsätta nästa år. 
Man tittar också på en stödstruktur för de länsavdelningar som behöver det.  
Alla län skall fortsättningsvis utse Årets Lokala Utvecklingsgrupp. 
Frågan om medlemsavgift till länsavdelningarna diskuteras. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporten 
 

10. Kommunträffar 
Weronica informerar om att ett möte varit inplanerat i Mönsterås men detta har blivit inställt på 
grund av sjukdom. 
Ingrid Thornberg har haft inledande kontakter med Oskarshamns kommun och detta skall följas 
upp. 
Sofie Nyström bjuder in till Torsås kommun under våren 2022. 
 
Styrelsen beslutar att 

- genomföra kommunträffar enligt ovan 
 
11. Medlemsträffar i länets kommuner 

Weronica föreslår att vi skall bjuda in de som är medlemmar hos HSKL till en träff inom en 
kommuns geografi. Vi har tidigare haft träffar i Nybro och Västervik. Inbjudan kan ske 
tillsammans med kommunen. 
 
Sofie föreslår att vi skall ta fram ett erbjudande som ger medlemmarna ett mervärde för sitt 
medlemskap. 
 
Ewa föreslår att Hela Sverige Kalmar län och Coompanion kan samverka om lokala/kommunala 
Överenskommelser. 
 
Styrelsen beslutar att 

- notera Weronica och Sofies förslag inför kommande verksamhetsår 
- ge Ewa i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkan mellan HSKL och Coompanion om lokala 

Överenskommelser 
 
 

12. Idéburna nätverket Kalmar län 
Ingrid Thornberg är HSKL representant i det Idéburna Nätverket 
och rapporterar att Överenskommelsen beslutats av Regionfullmäktige i Kalmar län den 17 
november. Allt har gått planenligt med stöd av regionrådet Johanna Wyckman (L). Den ideella 
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föreningen Idéburna nätverket i Kalmar län kommer regelbundet att möta en grupp 
regionpolitiker för att komma överens om vilka samhällsutmaningar man kan lösa tillsammans. 
Coompanion fortsätter även under 2022 att facilitera processen. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporten 
 
13. Bredbandsfrågan samt PTS bedömningar 

Ewa informerar om PTS bristfälliga hantering vid bedömning av bredbandsföreningars 
ansökningar om stöd. PTS handläggare saknar grundläggande kunskaper om ekonomiska 
föreningar. Flera föreningar har fått avslag på grund av att PTS anser att de har låg ekonomisk 
förmåga. Ewa, som också finns i den nationella föreningen Byanätsforums styrelse, skall 
tillsammans med bland andra Magnus Andersson som är expert på bredbandsföreningar, träffa 
PTS generaldirektör m fl. den 15 december för att gå igenom hanteringen i syfte att 
handläggningen skall ske professionellt under kommande år. 
 
Sofie Nyström berättar att Open Infra och IPOnly fått störst del av PTS budget 2021, varav 22 
miljoner för Torsås kommun till en satsning som kommunen bedömer kosta 100 miljoner. 
 
Weronica föreslår att HSKL agerar i frågan om PTS, eventuellt med en debattartikel, beroende 
på utfallet vid Byanätsforums samtal med PTS. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporten 
 
14. Vad händer i länet just nu? 

I Borgholms kommun görs ambitiösa insatser för VA. Grundvattnet är numera ok. Ett kommunalt 
bostadsbolag skall bildas 2022 och där kommer Anders Nyholm att vara ledamot. De kommer 
att bygga lägenheter i de delar av kommunen där marknaden ej bygger. KLT försämrar 
kommunikationerna och samtal pågår med kommunen. 

 
I Emmaboda kommun inleds byggnationer på flera orter. Medborgardialoger skall inledas i norra 
kommundelen. Emmaboda kommun är bäst i Sverige på fiber och Weronica har varit den som 
sökt medel för detta. 
 
Sofie berättar att Torsås växer med några invånare varje år. I Gullabo pågår ett 
utvecklingsarbete med utgångspunkt i Landsbygd 2.0, ett spel från HSSL. Utifrån detta gjordes 
en handlingsplan och fyra arbetsgrupper bildades. Samtala, samskapa och samarbeta. Man har 
lyckats skapa ett vi. 
 
Claes Henckel berättar att möten med kommunen skjuts framåt till våren 2022. Normalt möts 
man i ett kommunbygderåd där både politiker och tjänstemän deltar. Det är läge att sälja 
fastigheter som tidigare varit lågt värderade. Carina Östh arbetar med inflyttarfrågor och Claes 
skall kontakta henne. 
 
I Högsby kommun sker en nyetablering i centralorten som kan ge 20 - 30 arbetstillfällen vilket är 
mycket för den kommunen. Under våren 2022 kommer Richard Gustafsson från Emmaboda att 
tillträda som ny kommunchef vilket bedöms som en mycket bra lösning. 
 
I Oskarshamns kommun läggs resurser på skidliftar på Hjortberget. Även näringslivet bidrar 
genom att betala för ett antal meter av liften. Kommunbygderådets möten drivs digitalt men 
tyvärr är uppslutningen sämre då. 
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Lina arbetar på resecentrum i Nybro. Från mitten av december tas alla tryckta tidtabeller bort. 
Man kan ej heller få tabeller via KLT. Däremot kommer Lina att tillhandahålla tidtabeller. I denna 
fråga skulle HSKL kunna agera. En etablering av vindkraftsverk i Rockneby är ute på samråd och 
detta gäller 25 verk som är 270 m höga. Det är stora protester i bygden. På Stortorget i Kalmar 
finns nu en isbana. 
 
Roy berättar att en Översiktsplan för centrala Nybro är gjord och nu skall arbetet gå vidare i 
övriga kommunen. NBAB bygger bostäder även i mindre orter. Fiberutbyggnad pågår. 
Kommunen satsar mycket på skidsporter i Nybro. 

 
Sofia har varit i Loftahammar på möte om att utveckla den bygden. Pendlingsmönster och in o 
utflyttning studeras. I Gamleby flyttar ett företag som producerar kosttillskott in och detta kan 
ge 30 - 40 arbetstillfällen. Företaget kommer från Norrköping. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporterna 
 
15. Info från riks 

Weronica informerar om att rapporteringen till nationell nivå skall bli utförligare.  
HSSL på nationell nivå har antagit budget för 2022 – 24.  
Ett Landsbygdspolitiskt program är antaget och detta skall användas under valåret 2022. Bl a 
skall alla beslut ”platssäkras”, hur påverkas den enskilda platsen. Behålla större del av 
naturresursernas värde där de produceras. Fler hyresrätter till landsbygden. Införa 
landsbygdslån. En välfärd att lita på för hela landet. En närvarande blåljuspersonal. 
Landsbygdsriksdagen genomförs den 20 – 22 maj 2022 i Jönköping. 
Prisutdelning till Årets utvecklingsgrupp, landsbygdsutvecklare och kommun. 
 
Styrelsen beslutar att 

- godkänna rapporten 
 
16. Övriga frågor  

Sofie uppmanar ledamöterna att tipsa varandra om utflyktsmål i respektive kommun. 
 

17. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte beslutas till onsdagen den 9 februari kl. 19.00, 2022 digitalt. 

 
18. Avslutning   

Anders Nyholm önskar alla en God jul och avslutar därefter mötet. 
 
 
 
 
Sekreterare; Ewa Engdahl  
 
 
 
 
 
Ordförande; Anders Nyholm  Justeringsperson; Sofie Nyström   


