
STRATEGISKA GRUPPEN HANNÄS
Tisdagen 26 April 2022 18.00- 21.00

Plats: Kvarnviks Bygdegård

Närvarande tjänsteperson: Närvarande politiker:

Närvarande från Hannäs: Närvarande digitalt:

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna och presentation av
dagordningen för kvällens möte
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● 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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● Mobilitet Projektet MaaS

I början av 2022 fick länets kommuner förfrågan från Region
Östergötland om att vara med i ett mobilitetsprojekt - MaaS
Vad är Mobility as a Service - MaaS ?
Ett system som kombinerar olika transportslag från olika
leverantörer och hanterar allt från reseplanering till betalning

Ansökan skickas in i början av mars, besked om steg 1 av
ansökan i juni
Slutbesked ges i höst
Uppstart i slutet av 2022
Projektlängd: 24 eller 36 månader beroende på beviljat
medel

Projektets mål:
Ta fram en arbetsmetod som involverar landsbygden och
uppmuntrar till samarbete.
Utveckla ett verktyg för att mäta trafikströmmar och
resvanor i närtid
Implementera mobilitetslösningar i pilotkommuner, till
exempel i form av en samåkningsapp för att ge fler möjlighet
till hållbara och effektiva transporter
Skapa nya affärslösningar i de piloter där “testet” kan
fortsätta att fungera
Åtvidaberg som pilot kommun.
Hannäs socken  - strategisk ort.
Inställd linje mellan Falerum och Valdemarsvik.
Kontakt med representanter för strategiska gruppen.
Målgrupp: boende, alla åldrar
Finansiering i form av tid, under ordinarie arbetstid
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● Uppdateringar
- Utegymmet kommer att vara på plats under våren så

att det är klart inför säsong
- Bredbandsutbyggnad/ VA området Kvarnvik-Holmbo

Kommunen har sökt stöd för att fortsätta
utbyggnaden för fiber. När det stödet blir godkänt så
kommer det att skickas ut en ny intresseanmälan för
fiber. Gruppen efterfrågar denna nya intresseanmälan.
Grävning kommer att ske fram till tomtgräns, och det
grävs till alla fastigheter som ligger placerade längs
huvud fiberlinjen.
Nästa huvudområde som grävs för stamfiber är
området Rumma där grävning redan påbörjats.
VA blir försenat och mer information kommer. Detta
ska inte påverka utbyggnaden av fiber.

- Belysning, det finns ett politiskt beslut att renovera
befintliga stolpar och drivas i kommunal regi.
Ärendet beräknas tas i Kommunfullmäktigen inom
kort.

● Övriga Punkter

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.

Vinterbelysning
Det finns ett önskemål om vinterbelysning vid butiken i
Kvarnvik. Förmedlar frågan till Gata & Park.

Förbättringar badplatsen.
Fråga om det finns möjlighet att anskaffa en flotte till
badbryggan? Liknande den som finns vid Bysjön i
Åtvidaberg och i Fröjerum.
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Simskola.
Finns det något bidrag att söka för att driva simskola under
sommaren. Ställer frågan till Fritids Utvecklaren i kommunen.

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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