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Inrättande av ett landsbygdsråd i Norrtälje kommun
Inrättande av ett landsbygdsråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett landsbygdsråd med uppstart januari 2020.
2. Till representanterna för bygder och föreningslivet skall resekostnadsersättning utgå enligt 

Norrtälje kommuns ersättningsbestämmelser (ERS).

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunen inrättar ett landsbygdsråd som skall vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett 
forum och en plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskaps- och 
informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens bygder, intresseföreningar samt kommunens 
företrädare. Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med 
kommunföreträdare kring frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Bakgrund
I juni 2018 antog kommunfullmäktige ett program för landsbygds- och skärgårdsutveckling. Ett år 
senare antogs även en handlingsplan med konkreta åtgärder för att stärka utvecklingen i 
kommunens landsbygds- och skärgårdsområden.

I handlingsplanen för Landsbygds- och skärgårdsutveckling anges att kommunen skall inrätta ett 
landsbygdsråd som skall vara ett forum för utbyte av information, idéer och strategier samt att det 
även skall anordnas ett landsbygdsforum som skall utse landsbygdsrådet.

Koppling till gällande styrdokument 
Knyter an till översiktsplanens mål och intentioner med att Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest 
populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer. Många åtgärder som berör fysisk planering 
skall tas med i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Lagkrav
Är inte tillämplig. 

Samberedning
Kommunstyrelsekontorets tillväxt- och utvecklingsenhet har berett ärendet. Förslag och syften kring att 
kommunen ska inrätta ett landsbygdsråd behandlades i samband med arbetet med att ta fram ett 
landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram vilket sambereddes med samtliga kontor.
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Beskrivning av ärendet
Kommunala landsbygdsrådet skall vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum och en 
plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte mellan 
företrädare för landsbygdens bygder, intresseföreningar samt kommunens företrädare. 
Landsbygdsrådet ska lyfta bland annat de utvecklingsmöjligheter som finns på kommunens 
landsbygd. Behoven för boende, företag och föreningar på landsbygden skiljer sig ofta från de i 
tätorterna och det är viktigt att dessa lyfts fram ännu tydligare. Genom landsbygdsrådet skapas en 
ökad dialog och kunskapsutbyte. Ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen, myndigheter, 
organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka landsbygdsutvecklingen. Målet är att 
landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt, bibehållen eller 
förbättrad tillgång på service och fler jobbmöjligheter.

Rådet ska främja samverkan när det gäller landsbygdsfrågor och skapa förutsättningar för att 
uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i kommunens verksamhet.
Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med kommunföreträdare 
kring frågor som rör landsbygdsutveckling. Det kan också initiera och främja nya 
landsbygdsutvecklingsfrågor i nämnder och förvaltningar. Det är ett intressesammansatt organ som är 
knutet till kommunstyrelsen.

Övriga syften

 Stärka strategiarbetet för att uppnå målet attraktiv landsbygd.
 Fånga upp och föra in aktuella landsbygdsfrågor i kommunkoncernen.
 Fånga in och sprida vad övrigt som sker nationellt och regionalt inom landsbygdsutveckling 

(omvärldsbevakning). 
 Skapa ett kontaktnät för Norrtäljes landsbygd och sprida kunskap mellan områden och 

aktörer.

Roll och plattform

 Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete. Ett exempel är den lokala 
utvecklingspengen.

 Informera och informeras om aktiviteter som bedrivs i kommunens byar, förmedla erfarenheter 
samt bevaka möjligheterna till finansiellt stöd för projektverksamhet.  

 Vara bygdernas språkrör i gemensamma frågor i dialog med Norrtälje kommun och andra 
myndigheter. 

 Att initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 Att kunna ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
 Landsbygdsrådet kan initiera gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till 

landsbygdsutveckling

Landsbygdsrådet föreslås bestå av följande representanter:
1 vardera från föreningslivet i de tidigare kommunerna som fanns innan kommunsammanslagningen. 
Representanter från föreningslivet i dessa 7 områden kommer att kontaktas för att man där ska 
starta en valberedningsprocess för att föreslå sin representant (med en ersättare som kan träda in). 
Förutom dessa föreslås rådet bestå av 3-4 kommunrepresentanter samt 1 representant vardera från 
Ungdomsrådet, Bygdegårdsrörelsen, Roslagsalliansen, LRF samt hembygdsföreningarna, om dessa 
organisationer önskar delta. Målsättningen är att rådet maximalt ska bestå av cirka 15 personer 
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förutom kommunala tjänstepersoner. Samtliga representanter för bygderna och föreningslivet skall 
även ha en ersättare som träder in när ordinarie representant har förhinder.

Det föreslås att representanterna för bygder och föreningslivet väljs för ett år i taget av det av 
kommunen anordnade landsbygdsforum.

Kommunrepresentanter utses av kommunstyrelsen som också utser ordförande. Dessa väljs för en 
mandatperiod i taget.

Landsbygdsrådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom 
särskilda frågor. Rådet har fyra ordinarie möten per år.

Mötesprotokoll upprättas och justeras som även delges via kommunens hemsida.

Landsbygdsrådet leds av sin ordförande. Stadgar upprättas ej. Landsbygdsrådet föreslås besluta om 
arbetsordning för rådets arbete.

De av kommunstyrelsen utsedda kommunrepresentanterna är berättigade till arvode och ersättningar 
enligt kommunens ersättningsbestämmelser (ERS). Utöver detta föreslås att representanterna för 
bygder och föreningslivet skall berättigas till resekostnadsersättning enligt Norrtälje kommuns 
ersättningsbestämmelser (ERS).

Samma principer kan med fördel gälla även för skärgårdsrådets representanter. Skärgårdsrådet har 
varit aktivt under många år och verkat för goda livsmiljöer i skärgården. 

Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys 
Kommunens vision och värdegrund är vägledande för kommunens utveckling. I samband med det 
valberedningsarbete som nu kommer att påbörjas kommer detta att kommuniceras. 

Ekonomisk analys
Finansiering av kostnader för landsbygdsrådet som kan hanteras inom ordinarie resurser kommer att 
behandlas i respektive års budgetprocess. 

De av kommunstyrelsen utsedda kommunrepresentanterna är berättigade till arvode och ersättningar 
enligt kommunens ersättningsbestämmelser (ERS). Utöver detta föreslås att representanterna för 
bygder och föreningslivet skall berättigas till resekostnadsersättning enligt Norrtälje kommuns 
ersättningsbestämmelser (ERS).

Jämställdhetsanalys
Kommunens vision och värdegrund är vägledande för kommunens utveckling. I samband med det 
valberedningsarbete som nu kommer att påbörjas kommer detta att kommuniceras. 
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Äldre- och tillgänglighetsanalys 
Kommunens vision och värdegrund är vägledande för kommunens utveckling. I samband med det 
valberedningsarbete som nu kommer att påbörjas kommer detta att kommuniceras. 

Tidplaner  
Preliminärt beräknas landsbygdsrådet starta under år 2020. I december 2019 kommer ett så kallat 
landsbygdsforum att anordnas bland annat med uppgift att utse de som ska representera bygder och 
organisationer i landsbygdsrådet. 

Ulla-Marie Hellenberg Linda Börjesson
Kommundirektör Tillväxt- och utvecklingschef
Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till
Tillväxt- och utvecklingsenheten
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