Program och handlingsplan
– landsbygd och skärgård
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Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram
antogs av kommunfullmäktige i juni 2018.
Ska utgöra en grund för hur kommunen ska arbeta
med landsbygds- och skärgårdsutveckling. En av målsättningarna
med programmet har varit att anlägga en helhetsbild över de frågor som har betydelse
för landsbygden och skärgården.
Landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan omfattar hela kommunen, exklusive Norrtälje stad.
Programmet sammanfattar och kompletterar Mål & budget,
översiktsplan samt andra program och policys.
Juni 2019 antogs en handlingsplan (2030) som tydliggör mer hur programmet ska genomföras.
Vem/När/Vad och Hur.
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”En sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor trivs och entreprenörskap
uppmuntras” (Uppdragsområde 6 ur Mål och budget 2020 – 2022)
1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar
2. Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten
3. Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser
4. Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden.
5. Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård
Intesifiera och genomföra och kommunicera landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet och
dess handlingsplan.
6. Hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande
av åkermark
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Prioriterade åtgärder i handlingsplanen enligt Mål och Budget:
- Vidare utveckling av den lokala utvecklingspengen
- Etablera ett landsbygdsråd
- Möjliggöra småskaliga avloppsanläggningar (hänsyn till skärgårdens specifika
förutsättningar
- Kommunens upphandling ska så långt möjligt främja lokalproducerade varor och tjänster
- Skapa en väg in i kommunen för hantering av landsbygdsärenden
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Kommunens vision ”Norrtälje kommun – Global livsstil,
lokalt liv!” ska vara vägledande för hur kommunen ska
utvecklas och vad det innebär att vara invånare här,
Utifrån följande:
FRIHET: DITT SÄTT ATT LEVA
I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga
dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter
lugnet i naturen pulsen från Stockholm, en spontanresa
bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.
FÖRTROENDE: TRYGGHET PÅ DINA VILLKOR
I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör
vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att
forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket
plats och många möjligheter.
FRAMTID: HÅLLBAR TILLVÄXT I ATTRAKTIV MILJÖ
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya
idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken
vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom
en levande vardag och hållbar utveckling av stad
och landsbygd.
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Allmänna direktiv och förhållningssätt
– Fokusering på landsbygdens och skärgårdens villkor, behov och utvecklingspotential
bland annat med stöd av kommunens visioner och översiktsplan.
– Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsfrågorna beaktas i hela kommunens
verksamhet inklusive bolag.
– Systematiskt och allsidigt belysa olika perspektiv samt samhällsekonomiska
konsekvenser i samband med beslut som rör landsbygd och skärgård.
– Utveckla samarbetet och relationer mellan stad och landsbygd (där skärgårdens
villkor ingår).
– Fler arbetsytor för samverkan.
– Arbeta tillsammans med berörda myndigheter, privata sektorn och föreningslivet
för att skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling på landsbygden
och i skärgården.
– Gemenskapshöjande åtgärder.
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- Underlätta för bosättning, framförallt nära kollektivtrafikstråk och skolor.
– Främja företagande och entreprenörskap.
– Översyn av regelverk för att underlätta och förenkla.
– Främja besöksnäringen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Underlätta och stimulera lokala initiativ som främjar landsbygdens utveckling.
– Stärka förtroendekapitalet genom tillitsskapande åtgärder.
– Så långt som möjligt utforma, belysa och mäta effekter av åtgärder utifrån
jämställdhets-barn- och hållbarhetsperspektiv.
– Följa noggrant den demografiska utvecklingen, inte minst vad gäller behov av
fler samhällstjänster, som exempelvis förskolor, för en god långsiktig
planering.

7

7 Fokusområden, 50 åtgärder
1. Infrastruktur och kommunikation
- Kollektivtrafik och vägnät
- Förnyelsebara bränslen
- Bredband och telefoni
2. Bygga och bo
- Nybyggnation
- Bostäder för unga och äldre
- VA-utbyggnad och kretsloppslösningar
3. Upplevelse och turism
- Landsbygds och skärgårdsturism
4. Förutsättningar och villkor för företagande
- Företagstillväxt
- Samhällsplaneringsprocess
- Tjänster och lokal produktion
- Gröna Näringar
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5. Tillgång till utbildning, vård, omsorg och service
- Skola
- Sjukvård och omsorg
- Hållbart utbud
- Fastigheter
6. Kultur och fritid
- Friskvård och förenings-, kultur- och fritidsverksamhet
- Gemensamma lokaler
- Ungdomsaktiviteter
- Bibliotek
7. Lokal utveckling
- Utvecklingsgrupper
- Nätverk, mötes- och utvecklingsarenor
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Kontinuerlig uppföljning och redovisning

2020 Fokus/prioritering på:
- Vidareutveckling av den lokala utvecklingspengen
- Etablera ett landsbygdsråd
- Möjliggöra småskaliga avloppsanläggningar (hänsyn till skärgårdens specifika
förutsättningar
- Kommunens upphandling ska så långt möjligt främja lokalproducerade varor och tjänster
- Skapa en väg in i kommunen för hantering av landsbygdsärenden

Men även bl.a.
- Bredbandsstrategin
- Landsbygdsfrågorna in i Öp-arbetet
- Attraktivitetsarbete (Bo, arbeta, besöka)
- Utarbeta besöksnäringsstrategi
- Näringslivsstrategin
10

Kommunens landsbygdsråd skall vara ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum
och plattform för överläggningar, samverkan och ömsesidigt kunskapsoch informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens bygder, intresseföreningar
samt kommunens företrädare.
På landsbygdsrådet ska lyftas bland annat de utvecklingsmöjligheter som finns på
kommunens landsbygd. Behoven för boende, företag och föreningar på landsbygden
skiljer sig ofta från de i tätorterna och det är viktigt att dessa lyfts fram ännu tydligare.
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.
Rådet ska bl.a. främja samverkan när det gäller landsbygdsfrågor och skapa
förutsättningar för att uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet
i kommunens verksamhet.
Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med
kommunföreträdare kring frågor som rör landsbygdsutveckling.
Det kan också initiera och främja nya landsbygdsutvecklingsfrågor i nämnder och
förvaltningar m.m.
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