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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Landsbygdsrådets möte 2020-02-18
Tid: KL 16.30–19.00
Plats: Sammanträdesrum Bergshamra i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Närvarande:

Anders Olander, Norrtälje kommun (ordförande)
Staffan Tjörnhammar, Norrtälje kommun
Ulrika Falk, Norrtälje kommun
Andrea Kronvall, Norrtälje kommun
Torkel Andersson utvecklingsstrateg (mötesantecknare)
Anders Gelander, VA-chef (föredragande punkt 10)
Rasmus Lundberg, bredbandssamordnare (föredragande punkt 11)
Fred Rosenthal, Blidöbygden
Christer Candal, Frötuna/Rådmansö
Eva Lundqvist, Lyhundrabygden
Jane Svensson, Lännabygden
Anton Spåre, Häveröbygden
Rune Karlsson, Väddöbygden
Lars Björklund, Sjuhundrabygden
Lars Nylén, Hembygdsföreningarna
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna
Julia Gotthardsson, Ungdomsrådet
Sixten Quetel, Ungdomsrådet
Per Pernholt, LRF
Ej närvarande:
Linda Wrangell-Sjögren, Idrottsföreningarna
Robert Beronius, Norrtälje kommun
1. Öppnande
Ordförande Anders Olander hälsade alla välkomna till Norrtälje kommuns första
landsbygdsrådsmöte.
2. Presentation av rådets medlemmar
Alla ledamöter presenterade sig själva kort samt redogjorde översiktligt hur man är
organiserade ute i sina bygder och föreningar.
3. Presidium utsågs
Till vice ordförande utsågs Staffan Tjörnhammar. Till 2:e vice ordförande utsågs Ulrika
Falk. Dessa samt ordförande (Anders Olander) kommer att utgöra rådets presidium.
4. Mötesdatum 2020.
Följande datum fastställdes; 5/5, 25/8 och 3/11. Förutom dessa planeras ett
landsbygdsforum där alla kommunens utvecklingsgrupper kommer att vara välkomna att
skicka representanter. Detta planeras att anordnas antingen 24/11 eller 1/12.
Landsbygdsforum anordnas första gången i dec 2019 och är tänkt att hållas varje år.
Plats för landsbygdsrådet kan variera. (Nästa möte 5/5 kommer preliminärt att vara i
räddningstjänsten nya lokaler vid södra infarten) .
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5. Information om kontaktlistor
Många ledamöter har efterfrågat kontaktinformation för att nå ut till föreningar inom sitt
område. Att lämna ut det som kommunen har först behövts prövats enligt bestämmelser
enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Detta har nu gjorts och så snart som möjligt
kommer nu kontaktlistor att skickas ut.
6. Landsbygdsrådets roll och arbetssätt
Det finns sedan ett antal år tillbaka ett skärgårdsråd som består av representanter från
öar med minst 10 bofasta samt föreningar verksamma i skärgården.
I samband med att kommunen beslutade om att även inrätta ett landsbygdsråd
redovisades i den tjänsteskrivelsen (TJUT), mål och syften med ett landsbygdsråd.
” Landsbygdsrådet är ett intressesammansatt organ som är knutet till kommunstyrelsen.
Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad
tillväxt, bibehållen eller förbättrad tillgång på service och fler jobbmöjligheter
Kommunala landsbygdsrådet 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”.
Vidare framgår det att ”på landsbygdsrådet ska lyftas bland annat de
utvecklingsmöjligheter som finns på kommunens landsbygd. Genom landsbygdsrådet
skapas en ökad dialog och kunskapsutbyte. Ett positivt samarbetsklimat mellan
kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka
landsbygdsutvecklingen.”
Detta TJUT har tidigare skickats till samtliga som nominerats till landsbygdsrådet
(ordinarie och ersättare)
Rådet vill särskilt trycka på möjligheten för föreningarnas och bygdernas representanter
att väcka frågor men också vid behov initiera särskilda översyner, aktiviteter m.m. Inom
landsbygdsrådet kan det t.ex. bildas referensgrupper inom aktuella frågor
Viktigt att rådet främjar samverkan när det gäller landsbygdsfrågor och skapar
förutsättningar för att uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i
kommunens verksamhet. Även erfarenhetsutbyte betonas.
Den 3 december 2019 anordnades för första gången ett landsbygdsforum för
föreningsrepresentanter i kommunen (ca 100 deltagare). Under forumet efterfrågades
medskick till ledamöterna i landsbygdsrådet. Medskicket redovisades. Särskilt viktigt är att
kommunen stöttar bygdernas och föreningarnas representanter initialt för att kunna nå ut
till så många föreningar som möjligt. En nyckel till ett fungerande landsbygdsråd är
etablerade och tydliga kommunikationsvägar.
Att det är viktigt med en funktion i den kommunala organisationen som kan samla ihop
frågeställningar och behov som ett stöd för landsbygdsrådet och dess företrädare
kommenteras särskilt under punkt 7.
Kommunen har sedan juni 2019 en handlingsplan för landsbygds- och
skärgårdsutveckling. Se punkt 7. Landsbygdsrådet enades om att denna kan vara ett
ramverk för rådets arbete.
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Sammanfattningsvis konstaterades vikten av att se landsbygdsrådet och dess arbete som
en process där former, roller och arbetssätt kontinuerligt utvecklas.
7. Om kommunens handlingsplan för landsbygd och skärgård
I juni 2019 antogs av kommunfullmäktige en ”handlingsplan för Landsbygds- och
skärgårdsutveckling 2030, i Sveriges populäraste landsbygdskommun, Norrtälje.
Att en handlingsplan skulle tas fram som mer konkretiserar mål, ansvar, tidsplan, åtgärder
och resultat beslutades redan året innan när fullmäktige antog ett landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsprogram.
Handlingsplanen innehåller 50 åtgärder, fördelade på sju fokusområden. En uppföljning
över hur läget är kring genomförandet har påbörjats. Den lägesrapporten skickas ut till
landsbygdsrådets ledamöter så snart som möjligt. Vid nästa landsbygdsråd kommer det
att göras en genomgång och analys kring handlingsplanens genomförande.
En av åtgärderna kommenterades särskilt och det var 2.7.3 (sid 33 i handlingsplanen).
Den lyder; ”Tillgodose behovet av en funktion i den kommunala organisationen, bland
annat med rollen att vara en dörröppnare för landsbygden in i organisationen”. Den
funktionen har tills vidare lagts på utvecklingsstrategen inom tillväxt- och
utvecklingsenheten.
8. År 2021, ett jubileumsår.
3 februari 1971 hölls det första fullmäktigemötet för den nya kommun som bildades i
samband med den kommunreform som infördes. 7 kommundelar, Norrtälje stad samt en
del av Knutby kommun blev det som idag är Norrtälje kommun.
I Mål och budget 2020-2022, som antogs av fullmäktige i höstas finns nu ett särskilt
uppdrag om att särskilt uppmärksamma att det år 2021 är 50 år sedan kommunen
bildades. Ett pressmeddelande skickas nu ut med bland annat följande innehåll:
”Landsbygden bidrar till Norrtälje kommuns 50-årsfirande
2021 firar Norrtälje kommun 50 år. Det kommer att uppmärksammas både under själva
jubileumsåret men redan i år kommer firandet att tjuvstarta runt om i kommunen. Det
nybildade Landsbygdsrådet får bidra i planeringen.
Landsbygdsutvecklingen är en av de prioriterade satsningarna från den politiska
ledningen i Norrtälje kommun, och ett exempel på det är det nybildade Landsbygdsrådet.
Den 18 februari var det dags för rådets första möte. I samband med mötet var det också
dags för start av arbetet med att planera kommunens 50-årsfirande.
- 1971 bildades Norrtälje kommun genom att mindre kringliggande kommuner slogs ihop
till en större organisation. Även om vi numera har en stor kommun så är fortfarande
dialogen med de mindre orterna väldigt viktigt för kommunen. Landsbygden är någonting
som är unikt med vår kommun som lockar människor att flytta hit, säger Anders Olander
(C), kommunalråd och ordförande i Landsbygdsrådet.
Vid mötet den 18 februari bjöds deltagarna i rådet in att delta i planeringen av Norrtälje
kommuns 50-årsfirande, och målet är att firandet ska märkas i hela kommunen och att
alla invånare ska få ta del av festligheterna på hemmaplan. Det är dock inte bara rådet
som kommer att få bidra till planeringen; alla invånare i kommunen får bidra med
önskemål och synpunkter för att lyfta 50-årsfirandet på bästa sätt.
Under våren och sommaren kommer ett program att tas fram, och firandet av kommunen
kommer att tjuvstarta redan under hösten, för att sedan blomma ut under jubileumsåret
2021.
Själva årsdagen av kommunsammanslagningen firas den 3 februari 2021, på dagen exakt
50 år efter det första fullmäktigesammanträdet.
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Jubileumsåret ska utgöra en plattform för att fortsatt bygga en sammanhållen kommun
med stolthet, sammanhållning, gemenskap, framtidstro utifrån kommunens visioner och
värdegrunder”.
Landsbygdsrådets ledamöter ombads att inkomma med förslag och idéer kring
aktiviteter m.m. Ansvarig projektledare är Torkel Andersson. Detta ”projekt” får
återkopplas särskilt och det kommer även att skickas ut mer information kring detta.
9. Lokal utvecklingspeng
Sedan 2018 har kommunen avsatt medel för ”Lokal utvecklingspeng” Totalt finns det max
ca 800 000 kr per år som ska användas till att stötta lokala utvecklingsgrupper samt att
bistå med medel till förstudier, projekt och åtgärder som kan stärka olika platser och
bygder. Information om utvecklingspengen finns på kommunens hemsida.
Det är ett ansökningstillfälle per år; 1 april. Viktigt att så många föreningar som möjligt har
kunskap om detta bidrag. Landsbygdsrådet efterlyste en sammanställning över vilka
ansökningar som har beviljats stöd 2018 – 2019. Denna skickas ut i samband med
utskick av minnesanteckningarna.
Frågan ställdes även om landsbygdsrådet såg behov att fler kriterier upprättas. Det som
finns i dag är att främja demokrati- och barn- och ungdomsperspektiv.
Rådet ansåg att i nuläget behövs ej detta men att det är viktigt att följa upp detta bidrag
framöver. Ansökningarna för år 2020 kommer det att informeras kring.
10. Information om Va-planarbetet
Va-chef Anders Gelander redogjorde för bakgrund och nuvarande arbetssätt. Snart antas
t.ex.en ny VA-plan (en sådan tas fram en gång per år)Landsbygdsrådet konstaterar att
VA-frågan är central vad gäller landsbygds- och bostadsutveckling i kommunen. VAproblematiken bör därför vara ett återkommande tema.
11. Information om bredbandsutbyggnad
Kommunens bredbandssamordnare Rasmus Lundholm redogjorde för hur
utbyggnadstakten är beträffande bredband. Idag är det två aktörer som står för
utbyggnaden: Norrtälje Energi AB och IP Only. PP-presentationen skickas ut till
landsbygdsrådets medlemmar. Även bredbandsfrågan bör vara ett återkommande tema.
12. Övriga frågor
a) Kollektivtrafikinformation
Kommunens infrastrukturstrateg hade fått förhinder. Information kommer att skickas
ut.
b) Skolskjutsupphandling
Det efterlystes information kring detta. Detta sätts upp som en punkt vid nästa möte
5/5.
c) Platsspecifika frågor
Frågor, synpunkter m.m. som togs upp var olika detaljplaneärenden, avloppsfrågor,
behov av samlingslokaler m.fl.. Sådana frågor samlas upp av utvecklingsstrategen
som ser till att de belyses eller informeras om i olika sammanhang.

