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MINNESANTECKNINGAR 
förda vid Landsbygdsrådets möte 2020-06-11 
Tid: KL 16.30–18.30 
Plats: Digitalt via Teams
 
Närvarande: 
Anders Olander, Norrtälje kommun (ordförande)
Staffan Tjörnhammar, Norrtälje kommun
Robert Beronius, Norrtälje kommun
Ulrika Falk, Norrtälje kommun
Karl-Göran Edberg, Norrtälje kommun

Torkel Andersson utvecklingsstrateg (mötesantecknare)
Rasmus Lundberg, bredbandssamordnare (föredragande punkt 3) 

Fred Rosenthal, Blidöbygden
Astrid Landgren-Pettersson, Frötuna/Rådmansö
Eva Lundqvist, Lyhundrabygden
Jane Svensson, Lännabygden
Rune Karlsson, Väddöbygden
Lars Björklund, Sjuhundrabygden

Lars Nylén, Hembygdsföreningarna
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna
Sixten Quetel, Ungdomsrådet
Per Pernholt, LRF

1. Inledning

2. Lokal utvecklingspeng
      Det inkom totalt 26 ansökningar för år 2020, fördelade enligt nedan
 
  Start lokal utvecklingsgrupper: 1 ansökan (10 tkr)

  Förstudiemedel: 5 ansökningar (5 beviljade helt eller delvis (142 tkr)

  Platsutveckling/idéstöd: 20 ansökningar (20 beviljas helt eller delvis (709,5
tkr)

Totalt beviljat belopp 861,5 tkr
En sammanställning över projekten samt lite statistik kring LUP sedan starten 2018 
redovisades. Denna skickas ut i samband med utskick av minnesanteckningarna.

Norrtälje kommun ska vara en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och 
klimatmässigt hållbart sätt. För 2020 har Kommunfullmäktige beslutat att ett av 
inriktningsmålen under miljöområdet ska vara att minska användningen av fossila 
bränslen.
Ett sätt att främja minskad användning av fossila bränslen som föreslås är att införa villkor
om att insatser görs i regelverket för lokal utvecklingspeng.



Ansökan handläggs av kommunstyrelsekontoret. Beslut tas av kommunstyrelsen via 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Särskilt viktigt är jämställdhets- och 
ungdomsperspektivet vid bedömning av ansökningar 

Ansökningar med hög grad av annan medfinansiering prioriteras.

Medel skall endast gå till det de beviljats för, om åtgärd ändras ska detta meddelas och 
godkännas. Särskilda uppföljningsrutiner upprättas som kommer att delges de sökande 
som beviljats stöd.

För projektansökningar för år 2021 kommer åtgärder som knyter an eller lyfter fram till att 
kommunen firar 50 år att prioriteras. En gemensam jubileumsfond planeras tillsammans 
med sparbanksstiftelsen.
Detta kan innebära:

- Större budget
- Ett ansökningstillfälle redan under hösten till ”jubileumsfonden” Och då handlar 

det om projekt som annars skulle söka platsutveckling/Idéstöd hos LUP.
- Det ordinarie ansökningstillfället 1 april kvarstår men med mindre budget så det 

kan komma att främst handla om att stötta lokala utvecklingsgrupper och 
förstudier.

Förslag till regelverk och villkor kommer att vara klart senast augusti.

3. Information om bredbandsutbyggnad
Kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm redogjorde för hur 
utbyggnadstakten är beträffande bredband samt kring vilka utvecklingsstrategier som 
utreds. Arbetsmaterial redovisades och skickades ut.

4. Om det industriella fisket och dess konsekvenser
Ordförande redogjorde för hur kommunen försöker påverka att det bl.a. blir ändrade 
gränser för var trålfiske kan bedrivas. Det informerades även om att Norrtälje kommun 
finns med i olika nätverk, bl.a Sveriges fiskekommuner.

5. Övriga informationer

a) Kollektivtrafikinformation
Det informerades om att kommunen inbjudit till ett möte med regionen om 
samordning båttrafik och landbaserad kollektivtrafik. I förslaget till ny trafik 2021 som 
kommunen lämnat synpunkter kring har det aviserats nerdragningar på 3 båtlinjer 
vilket kommunen motsätter sig. Information om landbaserad kollektivtrafik får lämnas 
senare.

  
b) Skolskjutsupphandling

Information kring detta ges nästa möte 24/8.

c) Leader

Det aviseras förändringar från Jordbruksverket (om jordbruksfonden) om att det kan 
fattas projektbeslut fram till  hösten 2022. För havs- och fiskerifonden resp. 
socialfonden gäller lite andra datum. 

Huruvida det skjuts till mer medel är för närvarande oklart. Men då processen nu 
skjuts fram d.v.s. man förlänger nuvarande programperiod så är det rimligt att så sker 
och det finns indikationer om detta. Det kan även ske omfördelningar mellan olika 
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områden och mellan olika fonder.  Men utifrån nuvarande förutsättningar är medlen i 
princip förbrukade.

Detta innebär också att förberedelserna för en ny programperiod, med förankring 
gällande finansiering och mål- och programförklaringar ges mer tid.
Idag omfattar Leaderområdet kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge 
och Nynäshamn (alla landsbygdsområden) samt Östhammar (havs- och 
fiskerifonden),
Norrtälje kommun medfinansierar Leader Stockholmsbygd med ca 770 tkr per år.

Hittills har 63 projekt beviljats medel (företagscheckar oräknade) i hela 
Leaderområdet. 26 projekt sker i Norrtälje.
Plus 1 projekt för hela området och 4 projekt som omfattar hela skärgården.
Mer av den information som lämnades skickas ut i samband med utskick av 
minnesanteckningarna.

d) Va-plan
Va-plan har nu antagits av fullmäktige. Om det blir förändringar av vattentjänstlagen 
som kan möjliggöra fler bostadsexploateringar på landsbygden är det fortfarande 
osäkerhet kring.

e) Översiktsplan
Arbetet med en ny översiktsplan kommer ej att påbörjas förrän nästa år. 

f) Bostadsförsörjningsprogram
Mer information om detta utlovas till nästa möte.

g) Om landsbygdsforum
Landsbygdsrådet fastställde datumet till 24 november. Önskemål framfördes om att 
man även ser över möjligheterna till annan plats om det kommer att kunna 
genomföras som tidigare år. De som önskar bidra i planeringsarbetet hör av sig till 
Torkel Andersson


