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Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 
 
 
TID: 7 oktober, kl. 16.30 – 19.15.  
 
PLATS: Bergshamrasalen (plan 1, vid restaurangen)  
 
Närvarande:  
 
Per Lodenius, Norrtälje Kommun ordförande (C) 
Robert Beronius, Norrtälje Kommun (L) 
Staffan Tjörnhammar, Norrtälje Kommun (M) §§ 1-3 
Ulrika Falk, Norrtälje Kommun (S) 
Andrea Kronvall, Norrtälje Kommun  (SD) 
 
Fred Rosenthal, Blidöbygden §§ 1-6 
Lars Nylen, Hembygdsföreningarna 
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna 
Mattias Ankar, Frötuna/Rådmansö 
Mikael Olausson, Edsbrobygden 
Stig Nyström, Väddöbygden 
Ulf Pettersson, Sjuhundrabygden 
Jane Svensson, Lännabygden Sätra byalag 
Ulf Pettersson, Sjuhundrabygden Rimbo Företagarförening 
 
Torkel Andersson, Norrtälje Kommun Utvecklingsstrateg 
Ida-Maria Olofsson, Norrtälje Kommun Näringslivssamordnare 
 
Emma Tarrodi Orlunder, Samhällsplanerare Norrtälje Kommun 
Johan Matsson, Planarkitekt Norrtälje Kommun 
Rasmus Lundholm, Bredbandssamordnare Norrtälje Kommun 
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1. Mötets öppnande 
 

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

 

2. Presentationer 
 
Alla närvarande presenterar sig.  

 

3. Om Landsbygdsrådets roll 
 
Per Lodenius och Torkel Andersson informerar om inrättandet av landsbygdsrådet 
och dess roll. Inrättandet av Landsbygdsrådets beslutades om i kommunstyrelsen 
hösten 2019 och hade sitt första möte februari 2020.  
 
Målet med landsbygdsrådet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för 
utveckling som leder till ökad tillväxt, bibehållen eller förbättrad tillgång på service 
och fler jobbmöjligheter. 
 

Utdrag från tjänsteutlåtande avseende Inrättande av landsbygdsråd:  

Kommunens landsbygdsråd skall vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och 
ett forum och plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskaps- 
och informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens bygder, 
intresseföreningar samt kommunens företrädare. 

Mer om roll, syfte och bakgrund se hemsidan: 
https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-
kommun/landsbygds--och-skargardsutveckling/landsbygdsradet/  

Kommunen har sedan juni 2019 en handlingsplan för landsbygds- och 
skärgårdsutveckling.  Landsbygdsrådet enades om att denna kan vara ett 
ramverk för rådets arbete. 
Sammanfattningsvis konstaterades vikten av att se landsbygdsrådet och dess 
arbete som en process där former, roller och arbetssätt kontinuerligt utvecklas.  
 
 
Torkel Andersson informerar även om det pågående arbetet med uppföljning av 
landsbygds- och skärgårdsprogrammets handlingsplan.  

https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-kommun/landsbygds--och-skargardsutveckling/landsbygdsradet/
https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-kommun/landsbygds--och-skargardsutveckling/landsbygdsradet/
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4. Statusläge, inkomna ärenden/frågor 
 
Till landsbygdsrådet har alla representanter möjlighet att inkomma med frågor, 
dessa frågor samlas av utvecklingsstrateg och vid varje landsbygdsråds tillfälle 
besvarar några av frågorna. 
 

5. Information om Översiktsplanearbetet 
 

Emma Tarrodi Orlunder presenterar Norrtälje kommuns arbete med 
Översiktsplan 2050. Idag arbetar Emma Tarrodi Orlunder, Johan Matsson och 
Anna Bolinder från kommunen med översiktsplanen samt en konsult från 
norkonsult. Arbetet inleddes i januari 2021 och förväntas antas i slutet av 2023.  
 
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, 
den nuvarande översiktsplanen för kommunen är från 2014. En översiktsplan är 
inget juridiskt bindande dokument – ska beskriva kommunens långsiktiga 
utveckling. Vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Nu pågår arbetet med medborgardialog, deltagande i landsbygdsrådet uppmanas 
till att lämna in sina synpunkter som man kan göra via webben. 
Medborgardialogen pågår mellan september – oktober 2021. 
 
Här kan du läsa mer om översiktsplanen: 
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-09/ny-oversiktsplan-for-norrtalje-
kommun-med-sikte-pa-2050/  
 
Här kan du delta i medborgardialogen: 
https://service.norrtalje.se/EServices/Common/BlockPage.aspx?eServiceName=
OPLAN&PageId=beskrivning  
 
Emma och Johan kommer gärna och besöker de olika bygderna och föreningarna 
när översiktsplanen går ut på samråd.  
 
Emma och Johan kan kontaktas via: emma.tarrodi-orlunder@norrtalje.se / 
johan.mattsson@norrtalje.se 
 

6. Demografisk analys (från landsbygdsforum) 
 
Torkel Andersson presenterar framtagen demografisk analys som också 
redovisades på landsbygdsforum 14 september. 
 

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-09/ny-oversiktsplan-for-norrtalje-kommun-med-sikte-pa-2050/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-09/ny-oversiktsplan-for-norrtalje-kommun-med-sikte-pa-2050/
https://service.norrtalje.se/EServices/Common/BlockPage.aspx?eServiceName=OPLAN&PageId=beskrivning
https://service.norrtalje.se/EServices/Common/BlockPage.aspx?eServiceName=OPLAN&PageId=beskrivning
mailto:emma.tarrodi-orlunder@norrtalje.se
mailto:johan.mattsson@norrtalje.se
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Torkel presenterar statistik för kommunen där antal tätorter är 23 stycken och 
antal småorter1 är 95. Analysen innehåller bland annat statistik för:  
 
- Folkmängd i och utanför tätort:  
- Befolkningsförändring mellan 2010 och 2016 
- Kommunens 8 bygder 
- Befolkningsutveckling i bygderna 
- Bygdernas befolkningsandel av kommunen 
- Åldersstrukturen i kommunen jämfört med riket år 2020 
- Åldersstrukturen i kommunen jämfört med riket år 2020 jämfört med 1971 
- Åldersstrukturen i bygderna år 2020 
- Åldersstrukturen i bygderna 2020 jämfört med 1982 
 
Folkmängden i kommunen har ökat med 65 % från att kommunen bildades 
(1971) tills år 2020. Befolkningsökningen på landsbygden är likvärdig 
 
Norrtälje kommun har en av landets mest expansiva landsbygd. Antalet småorter 
och antalet tätorter ökar vilket är ett tecken på den förtätning som sker när 
folkmängden ökar på landsbygden. 
 
Delar av landsbygden har ökat till den grad att områdena idag klassas som tätort 
(till exempel stora delar av Blidö). Senaste fem åren har folkmängden ökat i alla 
bygder (utom Blidö men som ökat senaste två).  
 
Bygderna lockar både barnfamiljer och äldre inflyttare. 
 
Någon Covid-19 effekt går inte att se ännu för flyttningarna. Kan bero på att 
personer som tillfälligt varit boende sitt fritidshus inte skrivit sig i kommunen. 
 
 

7. Om destinationsstrategi Roslagen 
 

Torkel Andersson informerar om arbetet med framtagandet av 
destinationsstrategi Roslagen.  
 
Destinationsstrategi Roslagen är en strategi för hållbar utveckling av Roslagen 
som attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination. Strategin ska ta hänsyn till 
krav och förväntningar hos dagens och morgondagens besökare samt till 
destinationens unika kvaliteter och resurser. 
 
Strategin har tagits fram genom:  
 

• En involverande idéprocess 
• Analys av Roslagens förutsättningar 
• Digitala enkäter och forum 

                                                      
1 Småorter definieras som en samlad bebyggelse där husen har mellan 50-200 meter 
emellan varandra.  
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• Omvärld och trender 
• Dialog med omgivande regionen 
• Följsamhet med övrig samhällsutveckling 

 
Strategins delar:  
 
Målområden:  
 

1. Ett långsiktigt varumärkesbyggande 
2. Ett hållbart Roslagen 
3. En upplevelserik destination 
4. En stark besöksnäring 

 
Ledmotiv:  
 

A. Levande landsbygd 
B. Berikande bruk 
C. Spännande småstäder 
D. Skiftande skärgård 

 
Destinationsrådet ska bidra till följande:  
 

 Att påvisa möjligheter och utvecklingsbehov hos Roslagen som 
besöksdestination.  

 Att efter varje kalenderår värdera hur det gångna året har gått och att 
utifrån slutsatserna föreslå förändringar inför kommande period.  

 Att främja en öppen och konstruktiv dialog mellan besöksnäring, 
kommunerna och destinationsbolaget. 

 Identifiera och besluta om utvecklingsinsatser och i förekommande fall 
medfinansiering. 

 

8. Korta övriga informationer från kommunen 
Det beslutades att följande information skickas ut till representanter i rådet 
efter mötet:  

- Kommunens remissvar, -  regionens sjötrafikutredning”  
- Läget bryggplan 
- Projekt samordning paketdistribution (och då tar vi bort det från övriga frågor) 
 

 

9. Övriga frågor 

 Bredbandsnytt 

 
Rasmus Lundholm informerar om nyheter inom bredbandsutbyggnaden. Nu 
befinner de sig i väntan att PTS ska handlägga ansökningarna och det förväntas 
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vara klart 31 december. Beslut och utbetalning förväntas vara klart innan årets 
slut.  
 
Rasmus informerar övergripande kring ansökningarna och statistik över landet. 
Norrtälje kommun står för cirka 8 % av ansökningarna i landet. Preliminära 
kalkyler visar att vi har gjort korrekta antaganden om stödnivåer. Prognos är att 
50-80% av stödansökningar för kommunen beviljas. 100+ miljoner kronor till 
bredbandsutbyggnad.  
 
Nu inväntas svar från PTS. Kommunen arbetar med en mediakampanj för att 
snabba på utbyggnaden i bidragsområden samt pågår ett omtag inför nästa års 
stöd.  
 
Ni är välkomna att kontakta Rasmus Lundholm för frågor och funderingar:  
Mail: rasmus.lundholm@norrtalje.se  
Telefonnummer: + 46 739623755 
 

10. Nya inskickade inspel om ärenden/aspekter som bör 
belysas 

 
- Landsbygdsskolornas framtid 

 

11. Kommande möte 
 
Beslutas att kommande möte blir den 25 november 2021.  

 

12. Avslut 
 
Ordförande Per Lodenius förklarar mötet avslutat och hälsar alla välkomna till 
nästa träff.  

mailto:rasmus.lundholm@norrtalje.se

