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MINNESANTECKNINGAR 
förda vid Landsbygdsrådets möte 2021-02-03
Tid: 16.30–18.15 
Plats: Digitalt i Microsoft Teams
 
Närvarande: 
Anders Olander, Norrtälje kommun (ordförande)
Staffan Tjörnhammar, Norrtälje kommun
Robert Beronius, Norrtälje kommun
Ulrika Falk, Norrtälje kommun
Jacob Heitmann, Norrtälje kommun

Fred Rosenthal, Blidöbygden
Astrid Landgren Pattersson, Frötuna/Rådmansö
Eva Lundqvist, Lyhundrabygden
Jane Svensson, Lännabygden
Anton Spåre, Häveröbygden
Rune Karlsson, Väddöbygden
Lars Björklund, Sjuhundrabygden

Lars Nylén, Hembygdsföreningarna
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna
Per Pernholt, LRF
Julia Gotthardsson, Ungdomsrådet

Ej representerade:
Idrottsföreningarna

Övriga inbjudna:
Linda Börjesson, planering och strategichef (mötesantecknare och föredragande punkt 3)
Benjamin Råd Vaher, näringslivschef (föredragande punkt 2)
Rasmus Lundholm, bredbandsstrateg (föredragande punkt 7)
Eva Rosén Lundqvist, kultur- och fritidskontoret
Lotta Lindblad Söderman, Skärgårdsrådet

1.   Öppnande
      Ordförande Anders Olander hälsade alla välkomna 

2.    Presentation av näringslivsfrämjande arbete under Covid-19 
       Näringslivs- och etableringschef Benjamin Råd Vaher.

Kommunen har lanserat Smittskyddspakten i syfte att minska smittspridningen i  
samhället och samtidigt främja det lokala näringslivet. Presentation av samtliga 
uppdrag med bäring på näringslivsarbetet i kommunstyrelsens VP. 

Det material som presenteras bifogas i samband med utskicket av 
minnesanteckningarna. 

Fråga om vad kommunen gör för att minska avgiftsbördan för små företag, t ex för 
alkoholtillstånd. Näringslivschefen och ordförande meddelar att det finns ett uppdrag 



att se över avgifterna, och detta uppdrag ska snart redovisas, men det är en utmaning
då det är taxefinansierad verksamhet.  

Fråga om att många av satsningarna i det näringslivsfrämjande arbetet riktar sig till 
Norrtälje, Rimbo och Hallstavik och i liten grad till andra delar av kommunen såsom 
industrimark i Älmsta. Beskedet är att planarbete pågår i Älmsta rörande industrimark 
men VA-frågan är en flaskhals. 

 
3.   Presentation av destinationsråd och besöksnäringsstrategi
      Planering- och strategichef Linda Börjesson

Presentation av kommunens arbete tillsammans med Österåkers kommun och 
Östhammars kommun för att skapa en sektorsövergripande destinationsledning för 
Roslagen genom framtagande av en gemensam besöksnäringsstrategi och bildandet 
av ett Destinationsråd.

Landsbygdsrådet beslutar att nominera Lars Nylén till representant i Roslagens 
Destinationsråd. 

Det material som presenteras bifogas i samband med utskicket av 
minnesanteckningarna. 

Inspel om att beakta ångbåtsbryggorna såsom Stämmarsund i det kommande arbetet 
med gemensam besöksnäringsstrategi. 

4.    Uppföljning av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsutveckling

Det ska presenteras en uppföljningsrapport kring hur handlingsplanens åtgärder 
efterlevs (vad, hur och när). Med anledning av sjukdom kommer återkoppling ske på 
kommande Landsbygdsråd. En praktikant, Elin Lovén, kommer att stötta upp i detta 
arbete. Många har meddelat sitt intresse för att delta i en referensgrupp.

5.     Norrtälje kommun 50 år

Sista ansökningsdag för jubileumsfonden var 31 januari. Totalt har det inkommit 44 
ansökningar. Beredning tillsammans med Roslagens Sparbank kommer ske i slutet 
av februari. Frågan är väckt om att ge kommunstyrelsens presidium delegation att 
bevilja medel.

8.     Diverse information

-  VA

Ett kommunalt VA-bolag, Norrtälje vatten och avlopp AB, bildas 1 mars 2021. Bolaget
lyder under Norrtälje kommun AB. Det är en komplex fråga med övertagande av 
reningsverk, ledningsnät osv. Det finns en förhoppning om att bolagiseringsformen 
ska underlätta bebyggelse på landsbygden genom etablering av lokala VA-verk. 

-  Radio Rospigg
  

En ny föreningslokalradio startas. Kommunen har skrivit på avtal om finansiering och 
samarbete för att t ex sända kommunfullmäktigedebatter. 
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-   Strandskyddet

Ett möte har hållits med det regionala skärgårdsrådet där det presenterades en 
översyn av strandskyddet. Förslaget bedöms gynna norra Sverige men innebär en 
skärpning av strandskyddet i t ex Norrtälje. Norrtälje kommun ska besvara remissen 
även om kommunen formellt inte får remissen tillskickad. 

- Landsbygdsforum

Landsbygdsforum flyttas till efter sommaren. Förslag på datum är 14 september eller  
16 september. 

Fråga om hur nya representanter ska väljas in. Beskedet som gavs var att det 
kommer troligtvis ske enligt samma princip som tidigare där föreningarna bjuds in och 
man representerar sin bygd. 

7.    Bredbandsnytt
Bredbandsstrateg Rasmus Lundholm 

Presentation av året som gått, bredbandsstödet 2021 och nulägeskartläggningen där 
16 000 adresser i kommunen är bidragsberättigade. Det finns dock en stor oro för att 
Post- och telestyrelsens (PTS) syn och tolkning av trådlöst bredband på 30 Gbit/s 
(Telias FWA) omöjliggör bidragsmedel i form bredbandsstöd i kommunen. Detta får 
till följd att bredbandsutbyggnaden stannar av, bredbandsmålen kommer ej uppnås 
och framförallt kommer det bli ett digitalt A- och B-lag i kommunen. Uppmaning till att 
väcka opinion i frågan. Kommunen har nyligen skickat brev till regeringskansliet och 
ansvariga ministrar. 

Det material som presenteras bifogas i samband med utskicket av 
minnesanteckningarna.

Kommentar om att det borde vara företagen på landsbygden som gör sin röst hörd 
också, i tillägg till invånarna. 

8.    Inkomna förslag till ämnen och övrigt
       

- Frötuna om att lyfta kustsamhället
Det finns flera projekt såsom Ö för Ö, Bygd för bygd och Replipunktslyftet men 
allt stoppades med hänvisning till Covid-19. 

- Väddöbygden om att anordna en föreläsning med tema byggemenskaper. 
Kontakta t ex Boverket.
Kommunen undersöker vad som är möjligt.

- Frötuna/Rådmansö om framtagande av FÖP Rådmansö
Det påbörjades en FÖP Rådmansö men den fullföljdes inte p.g.a 
reningsverksfrågan. Kommunen har begränsade resurser att lägga på fördjupade
översiktsplaner. Efter att nu pågående FÖP Rimbo och FÖP Norrtälje stad står 
översiktsplan 2050 och FÖP Grisslehamn på tur. Därefter kan det bli aktuellt med
en FÖP Rådmansö.



- Sjuhundra om en stående punkt på dagordningen gällande hur mycket 
satsningar som görs på landsbygden presenterat i statistik och siffror. 
Kommunen tar frågan med sig. Övriga punkter på dagordningen ger en bra bild 
av vad kommunen gör för satsningar.

9.    Övriga frågor

Fred Rosenthal informerar om deltagande i en förstudie kring fiskevårdsområden 
inom ramen för ”Vatten, från källa till hav”.

10.    Kommande landsbygdsråd

Två möten inbokade: 13 april och 3 juni. 


