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Minnesanteckningar Landsbygdsråd  
 

TID: 13 april, kl. 16.30 – 19.00.  

PLATS: ”Digitalt” via Teams 

  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anders Olander förklarar mötet öppnat 16.30  

 

Närvarande:  

Anders Olander, Norrtälje kommun (ordförande) 

Staffan Tjörnhammar, Norrtälje kommun 

Robert Beronius, Norrtälje kommun 

Olle Jansson, Norrtälje kommun 

Jacob Heitmann, Norrtälje kommun 

 

Lennart Fridh, Blidöbygden 

Christer Candal, Frötuna/Rådmansö 

Jane Svensson, Lännabygden 

Anton Spåre, Häveröbygden 

Rune Karlsson, Väddöbygden 

Lars Björklund, Sjuhundrabygden 

 

Lars Nylén, Hembygdsföreningarna 

Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna 

Julia Gotthardsson, Ungdomsrådet 

Linda Wrangell-Sjögren, Idrottsföreningarna 

 

Ej representerade: 

Lyhundrabygden 

LRF 

 

Övriga inbjudna: 

Torkel Andersson, Näringslivsavdelningen, kommunstyrelsekontoret 

Lotta Lindblad Söderman, Skärgårdsrådet 

Elin Lovén, kommunstyrelsekontoret 

 

2. Information om landsbygdsforum  

Ett datum är nu bestämt för det kommande landsbygdsforumet; det blir den 

14e september med en ungefärlig tid på 14-19. Pandemiläget skapar 

osäkerhet för planeringen eftersom att det är oklart hur restriktionerna 

kommer se ut till hösten, men olika alternativ diskuteras. Den referensgrupp 

som finns kommer att aktiveras.  

Beträffande innehållet finns det tankar om att ha föreläsare som kan bidra 

med inspiration kring landsbygdsutveckling, och att det ska anordnas 

workshops. Det är i första hand en mötesplats för föreningar men innehållet 
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ska även kunna attrahera andra intresserade. En viktig funktion är att det är 

landsbygdsforumet som utser ledamöter till de 7 bygder som är 

representerade i landsbygdsrådet vilket innebär att arbetet med att lyfta fram 

kandidater nu får påbörjas. Landsbygdsforumet ska även vara en del av 

uppmärksammandet av att Norrtälje kommun fyller 50 år under detta år. Mer 

detaljer kring detta presenteras nästkommande möte.  

 

3. Presentation om utfall från jubileumsfonden 

Kommunen firar 50 år som storkommun i år. För att tillskapa aktiviteter som 

uppmärksammar detta har kommunen och Norrtälje sparbanks stiftelser 

tillskapat ”jubileumsfondsmedel”  med syfte att ge stöd till föreningar och 

grupper som under 2021 anordnar aktiviteter som uppmärksammar firandet.   

Projektansvarig Torkel Andersson presenterade utfallet;  

54 ansökningar inkom totalt. Besluten innebär att totalt 33 

aktiviteter/föreningar får dela på drygt 1 miljon kronor. 22 av dessa är 

beviljade av kommunen och samtliga beviljade 33 aktiviteter kommer 

marknadsföras som en del av firandet för Norrtälje kommun 50 år. Kommunen 

kommer att kontakta alla föreningar och diskutera rekvirering, upplägg och 

marknadsföring bland annat med anledning av pandemiläget. 

 

4. Presentation om läget för lokal utvecklingspeng 

Sista ansökningsdag var första april och att det har inkommit 20 ansökningar, 

vilket nästan är i paritet med tidigare år. Det finns 400 tkr i potten detta år.  

2 ansökningar tillhör gruppen lokala utvecklingsgrupper, 7 ansökningar tillhör 

förstudier och 11 ansökningar tillhör idéstöd/platsutveckling. Av kommunens 7 

bygder (exkl. Norrtälje stad) är 5 representerade. Beslut beräknas tas av 

kommunstyrelsen 7 juni.  

Nästa ansökning är 1 april 2022, med ett större tillgängligt belopp.  

I det anslag som finns har det tidigare funnits medel för det regionala 

programmet ”Skärgårdsmedel” som kommer att ges andra former. 

  

5. Nyhetsbrev introduceras snart  

Ett nyhetsbrev från kommunen om landsbygd och skärgård kommer att 
lanseras och tanken är att det ska lyfta upp viktiga beslut och aktiviteter.  
Nyhetsbrevet är ett komplement till information som läggs ut på hemsidan 
och liknande, ambitionen är inte att ge heltäckande information utan ge 
information om viktiga händelser och planer som ingår i kommunstyrelsens 
områden av intresse för landsbygd och skärgård.  
Det finns bland annat hos landsbygdsrådets representanter maillistor till 
föreningsrepresentanter med flera som får skickas till kommunen så att det 
finns en sammanhållen maillista. 
Landsbygdsrådet är eniga kring vikten av en tydlig intervall för detta 
nyhetsbrev. Alla uppmanas till att sprida information om nyhetsbrevet vidare 
så att alla som vill kan vara med på maillistan.  
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6. Presentation av kommunens remissvar om utredningen om översyn av 

strandskyddet, SOU 2020:78; ”Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd”. 

Kommunstyrelsen kommer att besluta om remissvar vid sitt möte 3 maj.  

Syftet med rubricerade utredningsförslag är att göra om strandskyddet i 

grunden för att få till stånd en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 

exploateringstryck. Strandskyddets huvudsyfte att tillse allmänhetens tillgång 

till strandzoner och förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald 

kvarstår. 

Av utredningsförslaget framgår främst att strandskydd vid mindre sjöar och 

vattendrag tas bort, att det ska ske förenklingar kring dispens vid så kallade 

lis-områden (ersätts med begreppet landsbygdsområden), samt att det ska bli 

enklare att ansöka om upphävande av strandskydd hos länsstyrelsen. 

Högexploaterade områden ska ges stärkt skydd vid hög exploaterade 

områden.  

Strandskyddet ska upphävas för mindre vattendrag och sjöar (mindre än 1 

ha) i Stockholms län är dock dessa sjöar och vattendrag mindre än 6 meters 

breda redan undantagna från strandskyddsbestämmelserna. 

Den tjänstemannagrupp som formerats har i sitt förslag till yttrande kortfattat 

pekat på följande; 

 Det finns en farhåga att utredningen är skriven för att gynna Norrlands inland 

och försvårar för Stockholms skärgård.  

 Det bör råda skillnader rörande om det är nyexploatering eller 

ändringsåtgärder. 

 Norrtälje kommun månar om att förslagen i utredningen inte ska försvåra för 

möjligheterna att leva och bo på landsbygden i kommunen 

 Kritisera den föreslagna skrivningen i 7 kap. 18 c § : ”att tolka mer restriktivt”  

då det leder till godtycklig handläggning med dåliga förutsättningar för 

likabehandling. 

 

En stor farhåga finns kring länsstyrelsens bedömningar kring fastställande av 

landsbygdsområden vilket kan innebära att inga sådana upprättas. 

Ordförande uppmanar till att om det finns synpunkter får man gärna inkomma 

med dessa.  

 

En fråga inkom om hur detta kan komma att påverka möjligheterna till att 

anlägga bryggor. Detta kommer att följas upp. 
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7. Kort information om Leader  

Riktlinjerna för Leaderarbetet har förändrats. Åren 2021 och 2022 blir s.k. 

förlängningsår. En ny Leaderstrategi för en ny programperiod (2023 – 2027) 

ska nu tas fram.  Nya medel kommer att tillföras vilket därmed ger möjligheter 

för beslut kring nya projekt redan våren 2021.  

 

En nyhet är att Regionen kommer gå in som offentlig medfinansiär både 

under förlängningsåren men också i kommande ordinarie programperiod.  

 

Inbjudningar kommer att skickas till aktiviteter kring arbetet med att ta fram en 

strategi.  

 

Leader via Leader Stockholmsbygd har totalt bidragit till projektmedel på ca 

50 miljoner kronor under perioden 2015- 2021 för landsbygds- och 

skärgårdsutveckling i Leaderområdet. För projektbeslut inom Norrtälje 

kommun kan det redovisas en god uppväxling. Information om vilka projekt 

som fått beviljade medel och projektens syfte och resultat finns på Leader 

Stockholmsbygds hemsida,  

Vid nästa landsbygdsråd, 3 juni, kommer en utförligare redovisning av 

verksamheten och framtiden att lämnas av verksamhetsledaren för Leader 

Stockholmsbygd.  

 

För närvarande finns det många projekt som väntar på beslut i och med att 

det nu öppnats möjligheter för fortsatt finansiering via Jordbruksverket redan 

från innevarande år. Ett exempel är projektet Björkö konstnod som kommer 

att ansöka om förlängning av nuvarande projektperiod.  

 

8. Uppföljning av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsutveckling  

Arbetet med uppföljning av handlingsplanen för landsbygds- och 

skärgårdsutveckling har försenats. Berörda kommunala avdelningar och 

förvaltningar kommer inom kort få ett uppföljningsdokument att fylla i. Den 

referensgrupp som består av frivilliga från landsbygdrådet kommer att 

inbjudas inom kort till genomgång av läget.  

 

9. Övriga frågor 

 

- Inkomna frågor och förslag 

Det har inkommit många förslag från rådets ledamöter på frågor som 

önskas ha en särskild punkt på dagordningen. 

Dessa frågor ska om möjligt behandlas och/eller besvaras löpande. En 

del frågor tas upp i rådet, andra på andra sätt. 

Den bilaga som finns upprättad kring önskade frågor och mötespunkter 

kommer att kompletteras med statusläge. 
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Ambitionen är att dessa punkter tydligare ska redovisas via mail eller vid 

kommande landsbygdsråd.  

 

- Förändringar i sjötrafiken 

En fråga som inkommit är att det i många skärgårdsområden nu finns 

frågor och missnöje kring hur förändringar i skärgårdstrafiken 

kommuniceras och genomförs från huvudmannen, trafikförvaltningen 

(Regionen) till representanter för berörda. Det finns skäl för kommunen att 

påtala för regionen behovet av en förbättrad kommunikation och dialog 

med berörda kring sjötrafiksförändringar.  

Större planerade förändringar i tidtabellerna för både buss- och sjötrafik 

ska remissbehandlas av kommunen (just nu aktuellt). 

 

- Paketdistribution främst i skärgårdsområden 

Det har tidigare funnits projekt initierat av länsstyrelsen med syfte att 

förbättra villkoren för de invånare som paket skickas till. Vittnesmål har 

inkommit om att det finns brister i nuvarande system. 

Kommunföreträdarna återkommer kring statusuppdatering för denna 

viktiga fråga.  

 

- Bredbandsläget 

Fortsatt ej klart huruvida Norrtälje kommun kan ta del av de statliga stöd 

som kommer att förmedlas via PTS (Post- och tele-styrelsen).  Det 

kommunala stödet som riktar in sig på stöd till lokala bredbandsföreningar 

är nu inrättat.  

 

- Eventuell förändring av §6  VTL 

Redovisning och behandling av det nya lagförslaget kring förändringar i 

lagen om allmänna vattentjänster (VTL), med syfte att underlätta för 

kommunerna att kunna ge bygglov för exploateringar på landsbygd som 

kräver gemensamma va-lösningar, har skjutits på framtiden, oklart varför 

och kring hur tidsplanen ser ut. Kommunens företrädare undersöker detta 

och återkommer. 

 

10. Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 


