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Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 
 
 
TID: 25 november, kl. 16.30 – 19.15.  
 
PLATS: Evert Taubesgatan 1, Campus Sjösala 
 
Närvarande:  
 
Per Lodenius, Norrtälje Kommun ordförande (C) 
Robert Beronius, Norrtälje Kommun (L) 
Ulrika Falk, Norrtälje Kommun (S) 
Karl-Göran Edberg, Norrtälje Kommun (SD) 
 
Fred Rosenthal, Blidöbygden 
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna 
Mattias Ankar, Frötuna/Rådmansö 
Mikael Olausson, Edsbrobygden 
Stig Nyström, Väddöbygden 
Ulf Pettersson, Sjuhundrabygden 
Jane Svensson, Lännabygden Sätra byalag 
Kristina Matsson, Sjuhundrabygden Rimbo Företagarförening 
Bertram Schmiterlöv, LRF Norrtälje kommun 
 
Torkel Andersson, Norrtälje Kommun Utvecklingsstrateg 
Ida-Maria Olofsson, Norrtälje Kommun Näringslivssamordnare 
Linda Wrangell-Sjögren, Folkhälsosamordnare 
Anders Ahlström, trygghets- och säkerhetsdirektör 
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1. Mötets öppnande 
 

Landsbygdsrådets ordförande Per Lodenius hälsar alla välkomna och förklarar 
mötet öppet 16.30.  
 

2. Statusläge, inkomna ärenden/frågor 
 
Torkel Andersson informerar om läget kring inkomna frågor.  
 

3. Informationer från kommunen 
 

a. Trygghets och säkerhetsstrategin 
 

Anders Ahlström, trygghets- och säkerhetsdirektör informerar avseende av 
fullmäktige antagen trygghets- och säkerhetsstrategi.  
 
År 2020 fick trygghet- och säkerhetskontoret i uppdrag att tillsammans med andra 
kontor inom kommunen ta fram en trygghets- och säkerhetsstrategi. Följande står 
att läsa i uppdraget från fullmäktige:  
 

Strategin ska ersätta tidigare trygghetspolicy med underliggande tematiska 
strategier och möjliggöra en tydlig och samlad styrning av trygghets- och 

säkerhetsarbetet som avspeglar aktuella prioriteringar. 
 

Strategin behandlar följande fokusområden: 
  

• Förebygga brott 
• Skapa trygga och säkra utemiljöer 
• Skapa trygghet för barn och unga 
• Förebygga och avhjälpa olyckor 
• Systematiskt säkerhetsarbete 
• Motståndskraft och krishanteringsförmåga 

 
Strategin antogs på fullmäktige den 15 november och finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
 

b. Trafik- och mobilitetsstrategin 
 

Erik Léstrade, trafikstrateg på Norrtälje kommun har arbetat med framtagandet av 
en trafik- och mobilitetsstrategi. Torkel Andersson presenterar för rådet förslaget 
till strategin. Strategin går upp för beslut i början av januari 2022. Trafik- och 
mobilitetsstrategin syftar till att peka ut inriktningen för hur transportsystemet ska 
utvecklas till år 2040. 
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Trafik- och mobilitetsstrategin behandlar bland annat följande områden:  
 

• Fordonstrafik 
o Prioriterade vägar i dialog om länsplan 

• Laddinfrastruktur 
o Förslag till vart kommunens ska etablera laddplatser 

• Sjötrafik 
• Kollektivtrafik 

o Nya busslinjer 
o Nya pendlarparkeringar 

 
 

c. Om budgeten 
 

Per Lodenius informerar avseende budget för 2022–2024 som antogs av 
fullmäktige 15 november 2021. Budgeten finns nu att läsa på Norrtälje kommuns 
hemsida.  
 
Här kan du läsa mer om budgeten: Kommunens mål och budget 2022–2024 fastställd 
(norrtalje.se).  
 

4. Deltagande i kommande landsbygdsriksdag (Jönköping 
20–22 maj) 

 
Per Lodenius och Torkel Andersson informerar avseende att kommunen fått 
förfrågningar från bygder, föreningar och privatpersoner om kommunen kan 
finansiera resa och deltagande på landsbygdsriksdagen i Jönköping den 20–22 
maj 2022. 
  
Näringsliv- och etableringsavdelningen undersöker just nu huruvida kommunen 
möjligen skulle kunna finansiera en del av resan till rådets representanter, Per 
Lodenius meddelar därför att vi behöver få veta om det finns ett intresse hos 
rådets representanter att fara på landsbygdsriksdagen som 
kommunrepresentanter.  

 

5. Fastställande av mötesagenda för 2022 
 
Per Lodenius informerar och fastställer mötesagenda för år 2022 men reserverar 
för förändringar.  
 

6. Workshop, Uppföljning handlingsplan Landsbygds- och 
skärgårdsutveckling 2030 

 

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-11/kommunens-mal-och-budget-2022-2024-faststalld/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-11/kommunens-mal-och-budget-2022-2024-faststalld/
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Under landsbygdsrådet den 25 november anordnades en workshop avseende 
kommunens arbete med uppföljningen av handlingsplanen för landsbygds- och 
skärgårdsutveckling. Workshopen inleddes med en kort presentation, bakgrund 
och nuläge avseende handlingsplanen. Per Lodenius, Torkel Andersson, Ida-
Maria Olofsson och Linda Wrangell-Sjögren kommer att vara processledare 
under workshopen och ansvara för ovanstående stationer. 
 
Syftet med workshopen var att representanter från rådet tillsammans med 
representanter från kommunens förtroendevalda samt kommunens 
tjänstepersoner gemensamt ska ha en dialog kring handlingsplanens åtgärder 
och gemensamt diskutera hur kommunen framgent bör arbeta med 
prioriteringen/revideringen av handlingsplanen. 
 
Workshopen gick till på följande sätt:  
 
Gruppen delades in i fyra grupper som rörde sig mellan fyra stationer där varje 
station fokuserar på ett – två av handlingsplanens fokusområden: 
 

1. Infrastruktur och kommunikation 
2. Bygga och bo 
3. Upplevelse och turism 
4. Förutsättningar och villkor för företagande 
5. Tillgång till utbildning, vård, omsorg och service 
6. Kultur och fritid 
7. Lokal utveckling 

Workshopen var uppdelar i två faser. Första fasen handlade om att prioritera och 
identifiera brister i handlingsplanen. Andra delen handlade om att synliggöra om 
något saknas inför en kommande revidering.  
 
I slutfasen samlades vardera grupp och funderade över vad de upplever saknas i 
handlingsplanen. 
 
 
Till nästa år har kommunen i uppdrag att:  
 

Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och 
skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan. 

 
Denna workshop var ett inslag till ovanstående uppdrag. Näringsliv- och 
etablering kommer att sammanställa resultatet från dagens workshop och sedan 
sända ut detta till rådets ledamöter. Rådet kommer att fortsätta arbeta med 
workshopen under kommande landsbygdsråd. 



 

2021-10-07 

 

 

 

7. Avslut 
 
Ordförande Per Lodenius förklarar mötet avslutat och hälsar alla välkomna till 
nästa träff 22 februari.  
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