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Minnesanteckningar – Skärgårdsrådet
Tid: torsdagen 2 december, kl. 14.00 – 16.30
Plats: Häverösalen samt digitalt, via teams
Närvarande:
Lotta Lindblad-Söderman (M), ordförande
Per Lodenius (C), ledamot
Torkel Andersson, Utvecklingsstrateg
Ida-Maria Olofsson, Näringslivssamordnare
Sven-Erik Öhlin, Markförvaltare

Agneta Gustafsson, Skärgårdshandlarna
Lasse Berglund, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Bosse Gesslein, Löparö
Nils Rex, Gräskö (Digitalt)
Clas-Håkan Jansson, Stomnarö
Per Ericsson, Tjockö (Digitalt)
Joel Nordstedt, Söderöra (Digitalt)
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1. Mötets öppnande
Ordförande Lotta Lindblad-Söderman (M) hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppet.

2. Föregående minnesanteckningar från
Torkel Andersson redovisar föregående minnesanteckningar, senaste mötet var
23 september. Godkänns och läggs till handlingarna.

3. Rapport från regionala skärgårdsrådet (2021-11-25)
Regionala skärgårdsrådet sammanträdde 25 november, Torkel Andersson,
utvecklingsstrateg och Lotta Lindblad-Söderman (M) deltog från kommunen och
temat för sammanträdet var livsmedel se dagordningen för mötet nedan:
1.

Mötet öppnas

2.

Lägesbild från SIKO

3.

Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor:
- Slutat skriva bussanslutningarna. Trafikförvaltningen
har fått frågan varför detta är borttaget.

4.

Information om Central Baltics nya programperiod

5.

Stockholms läns livsmedelsstrategin

6.

Ostmakeriet från Rindö

8.

AgroÖst

9.

MatLust

10.
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Lägesbild från kommunerna:
Hur arbetar din kommun med att skapa förutsättningar för
lokal livsmedelsproduktion och genomförande av den
regionala livsmedelsstrategin?
11.

Diskussion i helgrupp

Möten år 2022 för regionala skärgårdsrådet
3 februari 9 - 11.15
12 maj (Studieresa) 11–15
15 september 13-15.15
1 december 13 -15.15

Minnesanteckningar från regionala skärgårdsrådet skickas ut när kommunen får
dem tillhanda.

4. Förlängd fika, avstämning/dialog kring ett urval av
åtgärder som ingår i handlingsplanen för landsbygds- och
skärgårdsprogrammet.
Under skärgårdsrådet den 2 december genomfördes en avstämningsdialog kring
ett urval av åtgärder fokuserade på skärgården och som ingår i handlingsplanen
för landsbygds- och skärgårdsprogrammet. Dialogen inleddes med en kort
presentation för handlingsplanen som arbetades fram ur Norrtälje kommuns
landsbygds- och skärgårdsprogram.
Det är sammanlagt åtta avdelningar inom kommunen som har svarat för
åtgärderna i handlingsplanen: samhällsbyggnadskontoret, barn- och
utbildningskontoret, tekniska kontoret, kultur- och fritidskontoret, stabs- och
planeringsenheten, näringsliv- och etableringsavdelningen, Norrtälje vatten och
avfall AB samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.
Syftet med dialogen var att representanter från rådet tillsammans med
representanter från kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner gemensamt
för en dialog kring handlingsplanens åtgärder som fokuserar på skärgården och
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gemensamt diskuterar hur kommunen framgent bör arbeta med
prioriteringen/revideringen av åtgärderna i handlingsplanen.
Vid detta skärgårdsråd behandlades tre fokusområden (markerade i fetstil nedan)
ur handlingsplanen för landsbygds- och skärgårdsutveckling, kvarstående
fokusområden kommer således vid nästa möte. Som grund har ett antal frågor
formulerats.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infrastruktur och kommunikation
Bygga och bo
Upplevelse och turism
Förutsättningar och villkor för företagande
Tillgång till utbildning, vård, omsorg och service
Kultur och fritid
Lokal utveckling

Till nästa år har kommunen i uppdrag att:
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan.
Denna avstämningsdialog var ett inslag till ovanstående uppdrag. Näringsliv- och
etableringsenheten kommer att skicka ut ytterligare frågor som har formulerats.
Representanterna för skärgårdsrådet har möjlighet att återkomma med svar och
reflektioner som kan skickas in till tjänstemännen.
Rådet kommer att fortsätta processa kring handlingsplanens formulerade
åtgärder under kommande skärgårdsråd.

5. Informationer från kommunen:
-

Rävsnäs

Sven-Erik Öhlin (markförvaltare) informerar statusläge för Rävsnäs hamn.
Statusläge
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•

•
•
•
•

Innan sommaren togs beslut i kommunstyrelsen om Handlingsplan och
Utvecklingsplan för Rävsnäs hamn. Den nya Hamnordningen för Rävsnäs
hamn beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2021. Beslutet är
överklagat.
Norrtälje kommun har fått bygglov för byggandet av ny parkering. Beslutet
är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen.
Bygglov har beviljats för flytbryggor som utökning av antalet båtplatser
och skydd för södra kajen, som har varit svår att använda vid dåligt väder.
Beslutet är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen.
Norrtälje kommun har fått bygglov för yttre kajen. Beslutet är överklagat till
Länsstyrelsen.
Den yttre kajen kommer att renoveras under hösten. Den inre kajen
kommer att renoveras under hösten.

Samlingssida på Norrtälje kommuns hemsida
För att alla berörda ska få samma information så har mark- och
exploateringsavdelningen sedan i våras en hemsida för Rävsnäs hamn. Där finns
bland annat allmän information om hamnen.
Det finns även E-tjänster för de som önskar parkeringsplats, båtplats och Ptillstånd på stora parkeringen. Från huvudsidan finns en länk till Handlingsplan
och Utvecklingsplan för Rävsnäs hamn. Där finns det beslut som togs innan
sommaren och tillhörande dokument.
På hemsidan finns även övrig information om vad förvaltningen jobbar med just
nu. Vi har tagit med de stora delarna av projektet och berör var vi är processen.
Via länken nedan så kommer man till huvudsidan. I början kommer förvaltningen
att skicka ut ett mejl när några större förändringar sker på hemsidan.
Länk till sidan: Rävsnäs hamn (norrtalje.se)

-

Läget Bryggplan

Ingen ny information. Förvaltningen arbetar med samordning inför en kommande
revidering av bryggplanen.

-

Läget grovsopor
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Norrtälje vatten och avfall AB (NVAA) ser över om det skulle gå att införa
storsäck för grovsopavfall (liknande som idag finns på land) dessa skulle då
kunna hämtas med sopbåten. Ordförande för styrelsen i NVAA återkommer med
information.

-

Post och paketprojektet

Torkel Andersson informerar att svar har inkommit från länsstyrelsen om att det
är möjligt att i första hand lyfta in Tjockö och Arholma i det projekt som pågår för
att förbättra paketdistributionen till och från skärgårdsöar. För närvarande är fyra
öar från den mellersta och södra skärgården med i detta projekt.
Företrädare för butikerna på Arholma och Tjockö kommer att kontaktas särskilt
kring detta.
Under skärgårdsrådet framfördes synpunkter om att även till exempel Gräskö
borde ingå i detta projekt.

-

Kommunens markinnehav i skärgården

Ida-Maria Olofsson redovisar den skogsbruksmark som kommunen har i
skärgården. Arbete pågår för att ta fram kommunens markinnehav i skärgården,
detta kommer redovisas för skärgårdsrådet så fort informationen är framtagen.

-

Destinationsstrategi Roslagen

Torkel Andersson informerar om att destinationsstrategin för Roslagen är
antagen av fullmäktige (15 november 2021) och att det nu pågår arbete mellan
de tre kommunerna: Österåker, Östhammar och Norrtälje för att ta fram en
handlingsplan.
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
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•
•
•
•
•

Analys av Roslagens förutsättningar
Digitala enkäter och forum
Omvärld och trender
Dialog med omgivande regionen
Följsamhet med övrig samhällsutveckling

Strategins delar:
Målområden:
1.
2.
3.
4.

Ett långsiktigt varumärkesbyggande
Ett hållbart Roslagen
En upplevelserik destination
En stark besöksnäring

Ledmotiv:
A.
B.
C.
D.

Levande landsbygd
Berikande bruk
Spännande småstäder
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.
Om Leader och Lokal utvecklingspeng (LUP). Hur få fler ansökningar
från skärgården?

Torkel Andersson informerar avseende leader och lokal utvecklingspeng samt
uppmanar föreningar från skärgården att söka lokal utvecklingspeng.
Leader fortsätter med så kallade två förlängningsår, Norrtälje kommun deltar i
”Leader Stockholmsbygd” Här kan du läsa mer: 2023 - 2027 - Leader
Stockholmsbygd.
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Leader Stockholmsbygd har sitt kontor i Norrtälje.

6. Ö-rapporter.
-

Bosse Geslein, Löparö

Vägsamfälligheten avskriven, behöver börja om.
-

Per Ericsson, Tjockö

Vattenfall lägger ned elkablar. Föreningslivet är igång, exempel på aktiviteter som
varit är: vinprovning, klubbdagar med mera. Tjockö har ej beviljats medel från
PTS för bredbandsutbyggnad. Nästa år kommer det att finnas minst en skolelev
som behöver bra och anpassade transporter till skola.
Butiken har återgått till någorlunda normal tillvaro, någonstans resultat
mittemellan innan pandemin och under pandemin.
-

Joel Nordstedt, Söderöra

Har blivit bättre med elförsörjningen, börjat grävt ned fiber. Bredbandspengar
kommer att fördelas så det kommer komma till Söderöra. Har haft problematik
kring markupplåtelseavtal där några inte önskar fiberdragning på sin mark.

-

Nils Rex, Gräskö

Utbyggnad av reningsverket i Kapellskär har givit möjligt för 11 nya installationer
som är på väg att koppla upp till det kommunala nätet. Det figurerar fortfarande
frågor kring samordningen mellan båttrafik och bussarna. Finns de som vill se en
utveckling till fossilfritt, laddstationer skulle därför vara väldigt bra exempelvis vid
den kommunala parkeringen.

-

Lasse Berglund, Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

IP-only ska satsa på bredband och ska vara färdigt 2024.
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-

Agneta Gustafsson, Skärgårdshandlarna

Butiken har återgått till någorlunda normal tillvaro, någonstans resultat
mittemellan innan pandemin och under pandemin.

-

Carl-Håkan Jansson, Stomnarö

Bredband ska etableras efter jul. Fyra nya abonnenter till det kommunala vattenoch avloppssystemet. Totalt 36 av 100 som har kommunalt vatten och avlopp.

7. Förslag möten för skärgårdsrådet år 2022
Lotta Lindblad-Söderman informerar avseende förslag till möten med
skärgårdsrådet för år 2022:
17/2, 17/3, 5/5, 8/9 och 8/12 (preliminär tid: 14.00-16.30), med reservation för
ändringar.
Ledamöter i skärgårdsrådet godkänner föreslagna datum. Mötesschema skickas
ut till ledamöter så snart som möjligt.
Torkel Andersson informerar även om att datum för Landsbygdsforum är
fastställt, den 29 november kommer landsbygdsforum att äga rum.

8. Övriga frågor
Övriga frågor som inkommit tas upp vid nästa skärgårdsråd.

9. Avslutning
Ordförande Lotta Lindblad-Söderman (M) tackar alla för dagens skärgårdsråd
och hälsar välkomna till nästa träff som är den 17 februari.

