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Minnesanteckningar Landsbygdsråd  
 

TID: 3 juni, 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 
Ulrika Falk, Norrtälje kommun 
Karl-Göran Edberg, Norrtälje kommun 
 
Lennart Fridh, Blidöbygden 
Astrid Landgren-Pattersson, Frötuna/Rådmansö 
Jane Svensson, Lännabygden 
Anton Spåre, Häveröbygden 
Lars Björklund, Sjuhundrabygden 
Eva Lundqvist, Lyhundrabygden 
 
Lars Nylén, Hembygdsföreningarna 
Julia Gotthardsson, Ungdomsrådet 
Per Pernholt LRF 
 
Ej representerade: 
Idrottsföreningarna 
Bygdegårdsföreningarna 
Väddöbygden 
 
Övriga inbjudna: 
Torkel Andersson, Näringslivsavdelningen, kommunstyrelsekontoret 
Lotta Lindblad Söderman, Skärgårdsrådet 
Ida-Maria Olofsson, kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 
Rasmus Lundholm, kommunstyrelsekontoret 
Erik LÉstrade, kommunstyrelsekontoret 
Susanne Ortmans, Leader Stockholmsbygd 
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2. Information om landsbygdsforum  

Ett datum är nu bestämt för det kommande landsbygdsforumet; det blir den 14e 
september med en ungefärlig tid på 14.00-19.00. 

 
I fjol och under våren fick landsbygdsforum ställas in.  

 
Förslag på platser: lokal i Rimbo, goda möjligheter i Grisslehamn samt Culinar på 
Campus. Förhoppningsvis kan mötet vara fysiskt men planeringen pågår även för 
att det ska sändas digitalt. Landsbygdsrådet rekommenderar Culinar med tanke 
på det centrala läget. 

 
Förslag till Innehåll:  

 Uppmärksamma att kommunen fyller 50 år.  

 Demografisk analys 

 Uppföljning av handlingsplan 

 Goda exempel externt och internt 
 

Andra punkter som arbetas med:  

 Aktuella föreläsare 

 Fika/Förtäring 

 Marknadsföring  
 

Formell del av landsbygdsforum: val av ledamöter till landsbygdsrådet. 
Landsbygdsforum 2021 väljer ledamöter till landsbygdsrådet fram till och med 
2022 års utgång. 

 
Hur går processen till med val av ledamöter: exempelvis Blidö och Väddö tillsatte 
valberedningar. Det här behöver samordnas. Torkel Andersson är behjälplig att 
samordna detta.  

 
Förslag och tips på lämpliga programpunkter lämnas till Torkel Andersson.  
 
3. Läget lokal utvecklingspeng 

 
Det finns 400 tkr i potten detta år, då 600 tkr användes till jubileumsfonden för att 
uppmärksamma att kommunen fyller 50 år år 2021. 
 
Till den 1 april hade 20 ansökningar inkommit. Beslut beräknas tas av 
kommunstyrelsen 7 juni.  
Av kommunens 7 bygder (exklusive Norrtälje stad) är 5 representerade.  
Förslaget är att 12 ansökningar beviljas medel helt eller delvis samt att 6 av 
ansökningarna föreslås ”parkeras” för beslut senare.  
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Torkel Andersson redovisar vilka som har fått bifall och vilka övriga ansökningar  
är, där ställningstagande tas senare.  

 
Efter Kommunstyrelsens beslut på måndag 7/6 ska mer detaljerad information 
skickas ut till Landsbygdsrådet.  
 
 
4. Information om Leader  

Susanne Ortmans, verksamhetsledare för Leader Stockholmsbygd informerar. 
Riktlinjerna för Leaderarbetet har förändrats. Åren 2021 och 2022 blir så kallad 
förlängningsår. En ny Leaderstrategi för en ny programperiod (2023 – 2027) ska 
nu tas fram. Nya medel kommer att tillföras vilket därmed gett 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.  

 
Leader Stockholmsbygd har totalt bidragit till projektmedel på cirka 46 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. 
Presentationen skickas ut till landsbygdsrådet i tillsammans med 
minnesanteckningarna. 

 
Den som söker stöd måste kunna sorteras under bygdeutveckling, besöksnäring 
eller mat och miljö. 

 
Ett exempel på projekt som nu har kunnat ges fortsatt stöd är Björkö konstnod, 
utegym,på Blidö samt projektet Gynna Fisket på Yxlan. Leader har även bidragit 
till att Campus Roslagen har startat en utbildning avseende akvaponi.  

 
För att få stöd måste förslaget vara välförankrade i lokalsamhället och gynna flera 
aktörer, projektet ska stärka processer som på sikt kan stå på egna ben.  
Även en kommun kan söka medel. 

 
Nu arbetas för framtagandet av ny strategi och handlingsplan. Leader har 
genomfört tematräffar, fått input från ungdomar via enkät och även haft träffar 
med ungdomar. Teman som tonar fram: cirkulära flöden, lokal mat, 
platsutveckling.  

 
Susanne Ortmann ställer frågan till landsbygdsrådet: Vad tycker ni Leader ska ta 
med i sin kommande strategi?  
Följande inspel kom: 

 

 Fisket skulle behöva stöd samt vikar skyddas. (Under nuvarande 

programperiod har EU:s fiskerifondanvänts men Sverige har bestämt sig 

att inte använda sig av detta för nästa programperiod men då får det 
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prövas att istället använda sig av medel från jordbruksfonden för sådana 

åtgärder) 

 

 Hjärtstartare – räddningstjänsten har lång tid på sig att komma fram (ett 

projekt behöver ha ett tydligt start och slutdatum). 

 

 Självförsörjning – odling. Hur får man lantbruk och marker som läggs ner 

idag att användas t.ex. i integrationssyfte. (eventuellt aktualiseras i ÖP) 

  

 Ta ut djur på öppna markerna på öarna – börjar bli dyrt att hyra in djur. 

Viktigt att markerna inte växer igen. (Leader Stockholmsbygd har haft 

liknande projekt på Ingarö: matchat markägare som inte har djur och 

djurägare som inte har mark). 

 

 Projektförslag: hyr en teg, istället för kolonilott. 

 

 Kommunens företrädare nämnde Rättviksmodellen: där den kommunen 

köpte en lantbruksskola, djur- och växtproduktionen går till skolor och 

äldreomsorgen och detta motverkar nerläggning av åkrar (det kanske 

skulle kunna göras en Norrtäljemodell för detta).  

 

5. Förslag till förändringar i busstrafik och sjötrafik trafikåret 2022. (flyttas 
till punkt 2, ) 

Erik Léstrade föredrar, power-point skickas ut i samband med 
minnesanteckningar. Regionens trafikförvaltning skickar varje år på remiss 
förslag till förändringar i buss- och sjötrafik för kommande trafikår. Förslag till 
remissyttrande tas på KS 7/6. Nästa års trafikförändringar börjar gälla i mitten av 
december nästkommande år. 2 förslag på nedläggningar av busslinjer i Norrtälje 
kommun: 644 och 686.  
 
Regionen flaggar också om att bryggor kan komma att dras in som 
trafikeringspunkt p.g.a. skick. Ett exempel är Fejans brygga. Här kommer 
Norrtälje kommun att ta initiativ till diskussioner för att säkerställa en lösning så 
snart som möjligt. 

 
Anders Olander informerar om synpunkter som inkommit till remissen: till 
exempel att man kan inte använda året 2020 som ett exempel för nedläggning av 
buss- och sjötrafiktrafik då det är ett exceptionellt år, det kan inte ligga till grund 
för förändringar.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2021-06-03 

 

 

6. Information om ny remissomgång, regionens sjötrafikutredning 
Regionen skickade ut sjötrafikutredning 2025, på remiss, under hösten 2020. 
De synpunkter som inkom medförde en revidering och Regionen har nu 
återkommit med en ny version. I den första varianten fanns två huvudalternativ. 
för en framtida sjötrafik, antingen bibehållande av nuvarande struktur med en stor 
del av båttrafiken som utgår ifrån Stockholm eller en struktur med mer 
områdesvis sjötrafik. 
 
Det har nu inkommit en ny version som ska vara remissbehandlad senast 30 
september.  
 
När ett förslag på remissvar  har börjat skissas på från Torkel Andersson kommer 
detta att skickas ut för att skärgårdsrådet/landsbygdsrådet ska kunna få ta del av 
det och yttra sig. Torkel A. ska även delta på ett samrådsmöte.  
 

 

7. Om destinationsråd Roslagen och besöksnäringsstrategi 
Kommunstyrelsen kommer 7/6 att fatta  formellt beslut om inrättande av att 

destinationsråd för Roslagen. Förutom Norrtälje så ingår även Östhammar och 

Österåker i detta samarbete. Arbetet med rådet har redan startat och under våren 

har fokus varit framtagande av besöksnäringsstrategi bland annat med ett antal 

workshops. Förslag till besöksnäringsstrategi kommer att redovisas 30/8. Alla tre 

kommuner skall sedan anta strategin samt ta ställning till att även ta fram en 

specifik kommunstrategi med den övergripande strategin som grund. Den 9 juni 

är nästa destinationsrådsmöte.  

 

Bino Drummond representerar kommunen. Tre representanter från näringslivet 

och civilsamhället har utsetts för varje kommun. Från Norrtälje deltar Lars Nylén 

(som utsetts av landsbygdsrådet), Mattias Larsson, Modern Gastronomi, samt 

Erik Moberg, Eckerölinjen. 

Kommunerna har upphandlat konsultfirman Tendensor som stöd i arbetet med att 

ta fram en besöksnäringsstrategi.  

 

 

8. Statusläge och informationer, frågor och inkommande ärenden. 
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. 

 
Det dokument som finns upprättad kring önskade frågor och mötespunkter är nu 
kompletterad med statusläge. Skickas ut i samband med minnesanteckningarna 
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9.  Läget Bryggplan 
Kommunens bryggplan upprättades 2007 (omfattande arbete). Mycket har hänt 
sedan dess.  
 
Bland annat blev Furusund replipunkt 2018 och det behövs ett uppdaterat 
strategiskt dokument som underlag för diverse prioriteringar. 
 
      Exempel på viktiga ställningstaganden: 
 

- Möjligheterna till att säkerställa transportmöjligheter till öar 
- Underlag för framtida trafik 
- Parkeringsmöjligheter 
- Elförsörjning (laddstolpar) 
 

Nuvarande Bryggplan indelade 16 bryggor i olika prioritetsklasser, analyserade 
99 bryggor och definierade 23 landsstigningsområden 
 
Uppdrag har getts till en dragning på Kommunalrådsberedningen 21 juni, som 
kommer att ta upp behov, förutsättningar med mera. Därefter kan uppdrag ges 
och resurs- och tidssättas. Denna information har även lämnats till 
skärgårdsrådet. 
 
 
10. Bredbandsnytt. 
 
Kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm redogjorde för 
bredbandsstödpengarna. 
 
Process började vid årsskiftet, det är främst permanentboende som extra mycket 
önskas ses med utbyggt fiber.  
 
Kommunen har haft samråd med Norrtälje energi, IP-only och föreningar. I 
samråd med nätägarna har man hittat 30- tal områden som bedöms möjliga för 
stöd. Bidraget delas ut från en pott som heter ”mitt Sverige/Sveland”. De som kan 
söka för projekt och som har lägst bidragsbehov per hus kommer vinna 
stödpengar.  
 
Eftersom de som bygger billigaste anslutningarna troligtvis premieras kan detta 
innebära att nätägarna tvingas prioritera där de tror att det går att vinna bidraget.  
 
Ansökningarna ska vara inne till mitten av augusti och beviljas/avslås i höst. 
Nästa år påbörjas arbetet. Det finns i nuläget stora projekt. 
 
De som bygger ut söker. Kan inte söka från kommunen eller privatperson. Lokala 
fiberföreningar kan söka. De som har minst behov av stöd byggs det ut till först – 
det har PTS (Post- och telestyrelsen) beslutat om. Kommunen har kritiserat detta.  
 
Basnätet i 4g nätet kommer bli bättre i kommunen kommande år. Stärker upp 
med fler master och byter ut gamla master.  
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För ca 2 år sedan gjordes en regional kartläggning bland annat med hjälp av 
studenter för att klarlägga var det finns bra mobil täckning och vart det var sämre. 
Detta skulle behöva förnyas. I t.ex. Norrtälje kommun finns det gott om stråk med 
sämre täckning. 
 
De presentationer som kan delges skickas ut i samband med utskick av 
minnesanteckningarna. 
 
 
11. Övriga frågor 
 
Lars Nylén lyfter frågan om produktion av el via solpaneler. Anders Olander och 
Torkel Andersson tar vidare frågan.  
 

 
12. Datum hösten 2021 
 
Det konstateras att det inte finns något behov av ett möte innan 
landsbygdsforum.  
  
Nedan datum beslutas som förslag för höstens sammanträden med 
landsbygdsrådet:  
 
14 september: Landsbygdsforum 
 
Förslag 7 oktober 
 
Förslag 2 december 
 

 

13. Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 


