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1. Inledning 
I samband med fastställandet av inriktningsmål i mål och budget november 2016 beslutades att Norrtälje kommun ska 
skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård genom att ta fram ett landsbygds- 
och skärgårdsutvecklingsprogram. Detta skall innehålla mål och strategier som blir en viktig del av styrningen i 
kommunens långsiktiga tillväxtarbete.

Något som kommer att påverka genomförandet av landsbygds- och skärgårdsprogrammet är bl.a. Stockholms läns 
landstings arbete (SLL) med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Andra 
arbeten och processer som påverkar förutsättningarna för Norrtälje kommuns strategiska arbete i dessa frågor finns 
beskrivna i rapporten ”Underlag och nulägesanalys”. Landsbygdsprogrammet och Leader är exempel på detta.

RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens 
långsiktiga utmaningar. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, 
det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Ett stort antal aktörer bidrar 
till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den. Kopplat till detta arbete har SLL även tagit fram 
förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen och ett förslag till klimatfärdplan.
RUFS 2050 med tillhörande landsbygds- och skärgårdsstrategi och klimatfärdplan remissbehandlas under hösten 
2017.

En utgångspunkt i Norrtälje kommuns översiktsplan är att Norrtälje kommun är en attraktiv del av Stockholmsregionen 
och för att upprätthålla det skall kommunen planera för en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling genom bland annat 
att hela kommunen ska ges möjligheter att växa.

Översiktsplanen har ambitionen om att Norrtälje ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara 
livsmiljöer. Framtidsfrågor som översiktsplanen fokuserar på är:

 • Norrtälje kommun ska integreras och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen
 • Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas
 • Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag
 • Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pend-  
    lingsmöjligheter
 • Norrtälje stad skall stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen

Förutom dessa skall kommunens nya vision Norrtälje kommun – global livsstil, lokalt liv vara vägledande. I visionen 
sägs följande:

Frihet – Ditt sätt att leva 
I Norrtälje 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 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 för många möjligheter.

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö 
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Här värnar vi om de historiska rötterna med blicken vänd 
framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår egen framtid genom en levande vardag och hållbar stadsutveckling.
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1.1 Syfte

Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram ska utgöra en grund för hur kommunen ska arbeta 
med landsbygds- och skärgårdsutveckling och sammanfatta och komplettera mål och budget, översiktsplan och andra 
program och policys.

Föreslagna fokusområden skall utvecklas, fördjupas, konkretiseras och kommuniceras i samband med remissrundan 
för att sedan resultera i ett av fullmäktige antaget landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram senast våren 
2018, Programmet skall med hjälp av strategier och upprättad handlingsplan säkerställa att landsbygds- och 
skärgårdsperspektivet genomsyrar den kommunala verksamheten. Denna helhetssyn skall bidra till positiv utveckling 
på landsbygden och i skärgården i samspel med viktiga serviceorter och Norrtälje stad.

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet ska medverka till en fokusering mot landsbygdens och skärgårdens 
potentialer för boende, lokalt näringsliv, aktiv fritid samt attraktiv och hållbar miljö utifrån kommunens visioner.

Några framgångsfaktorer för tillväxt som i högsta grad berör landsbygden och skärgården och som på olika vis ska 
belysas är:

 • Varierat boende i attraktiva miljöer

 • God miljö

 • Möjlighet till en hållbar livsstil

 • Jämställdhet

 • Ett varierat och hållbart näringsliv

 • Grundläggande service och infrastruktur

  - Goda kommunikationsmöjligheter

  - Utbyggt bredbandsnät

 • Lokalt hållbart engagemang och demokratisk delaktighet

 • Attraktivt utbildningsutbud

 • Attraktivt fritidsutbud

1.2 Delmål

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 kring en ”avsiktsförklaring” innehållande olika inriktningar och underlag som 
ett basdokument för framtagande av ett program för uppfyllande och utveckling av dem den övergripande kommunala 
visionen samt översiktsplanens inriktningar och mål kring landsbygdens och skärgårdens viktiga roller för kommunens 
tillväxt och utveckling.

Några rubriker som Norrtälje kommun tycker är särskilt viktigt att lyfta fram för landsbygdens och skärgårdens utveckling 
som har koppling till kommunvisionen är att:

 • Underlätta för bosättning och företagande (service, infrastruktur, kommunikationer )

 • Främja besöksnäringen

 • Utveckla samarbetet mellan stad och landsbygd

 • Stödja lokala initiativ

Dessa har formerats under 7 fokusområden som presenteras, med åtgärdsförslag, i kap. 3.
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1.3 Definition

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet avser hela kommunen förutom Norrtälje stad.

Med landsbygd avses enligt Glesbygdsverkets definition att landsbygden består av alla orter upp till 3000 invånare. 
Med den definitionen är det ca 30 000 av kommunens befolkning på ca 60 000 som bor på landsbygden. Övriga bor i 
Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik.

All tillgänglig statistik placerar Norrtälje kommun i topp nationellt vad gäller antalet personer boende på landsbygd. 
Endast Uppsala uppvisar obetydligt fler boende utanför tätort, Gotland något färre.

Endast 24 kommuner i riket hade 2010 en landsbygdsbefolkning större än 10 000 inv. (boende utanför tätort). Sett ur 
ett länsperspektiv kan man konstatera att ca 1/3 av alla boende utanför tätort i hela länet bor i Norrtälje kommun.

Om man inkluderar fritidshusboendet, totalt 25 500 fritidshus,(varav 5-8000 bedöms ha en hög grad av deltidsboende 
i kommunen) som till mycket stor del är lokaliserat till landsbygds- och skärgårdsområden har Norrtälje kommun 
Sveriges absolut populäraste landsbygd sett till helårs- och deltidsboenden.

1.4 Bakgrund och förutsättningar

Enligt gällande översiktsplan är målsättningen att kommunen skall ha 77 000 inv. år 2040 vilket motsvarar en årlig 
genomsnittlig befolkningsökning på ca 800 personer. De befolkningsprognoser som upprättats och som bygger på 
planerad bostadsexploatering och demografisk åldersstruktur m.m. pekar på en ännu kraftigare tillväxt.

Mellan åren 2001 och 2015 ökade kommunens tre största tätorter sin befolkning med 11% och landsbygdsbefolkningen 
ökade med 10 % . Med en sådan fortsatt ökningstakt kommer landsbygden öka med ytterligare 1500 invånare fram till 
2020 och ytterligare minst 1000 invånare fram till år 2025. I de tre största tätorterna antas befolkningsökningen bli 4500 
invånare under samma period framförallt beroende på att Norrtälje stad växer relativt kraftigt. 

Det är samtidigt stora skillnader i befolkningsförändringar mellan olika delar av kommunen. I kommunen finns det t.ex. 
9 öar utan broförbindelse med en fast befolkning överstigande 10 personer (Totalt ca 1150 personer). Mellan åren 2005 
och 2013 har befolkningen på dessa öar minskat med ca 4 %.

Befolkningsutvecklingen mellan olika landsbygdsområden varierar kraftigt vilket belyses i faktaunderlagsarbetet. 
(Underlag och nulägesanalys)

Med en ökad befolkning ökar också behoven av service och en god infrastruktur. Norrtälje kommuns geografiska 
förhållanden, som Stockholms läns ytmässigt absolut största kommun och som en nordostlig nod i Stockholmsregionen, 
med hundratals mils kuststräckor skapar särskilt gynnsamma förutsättningar för att leva, verka och bo på landsbygden. 
Här finns närheten till en stor differentierad arbetsmarknad i alla väderstreck, goda möjligheter för företag och 
verksamheter att utvecklas och etableras och befintliga eller möjliga boendeformer som kan anpassas till olika behov 
i olika livets skeden.

Norrtälje kommun har en lång tradition av handel, service och småföretagande, inte minst som en konsekvens av 
att inhysa Sveriges numerärt största fritidshusbestånd. Det är dock inte bara sommar- och helgboende som lärt sig 
att uppskatta den mångfald av attraktiva livsmiljöer som finns här, vilket sammantaget bäddar för en levande och 
dynamisk landsbygd.

Få kommuner kan erbjuda så varierade livsmiljöer med närhet till starkt växande arbetsmarknad som Norrtälje har. Allt 
detta skapar synnerligen goda förutsättningar till att bibehålla rollen som Sveriges populäraste landsbygdskommun.

För en hållbar och dynamisk landsbygd och skärgård är relationen mellan stad och land avgörande. En växande 
stad ger goda förutsättningar för en levande landsbygd, samtidigt som landsbygden är central för en hållbar 
samhällsutveckling. För en hållbar samhällsutveckling ska ett jämställdhetsperspektiv och ungas rätt till delaktighet 
och utveckling genomsyra all landsbygds- och skärgårdsutveckling.
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För att kunna bo och verka på landsbygden och i skärgården är det avgörande att det finns en ”godtagbar” 
tillgång till service- och infrastruktur för alla skeden i livet, att relationen mellan land och stad stärks samt 
att ett lokalt och jämställt engagemang utvecklas. Samtidigt ska jordbruksmarken och de gröna näringarnas 
utvecklingsmöjligheter värnas.

1.5 Landsbygden och staden
Staden och landsbygden är beroende av varandra. Om den ena växer och utvecklas är det positivt för den andra.

Landsbygden i kommunen fyller många funktioner:

 - Landsbygden är framförallt en ”bostadsort” som ger utrymme och möjligheter för en större 

   befolkning i kommunen genom att erbjuda unika kvaliteter som inte finns i urbana miljöer.

 - Landsbygdens och skärgårdens utvecklingsbara orter ger också möjligheter till lokalisering av 

   företag och med hjälp av goda kommunikationer och god infrastruktur kan ytterligare förutsättningar  

   för expansion skapas.

 - Landsbygden är en viktig plats för rekreation och besöksnäring.

 - Östersjön, med dess skärgård och otaliga mil av kust samt kommunens knappt 100 sjöar är 

    attraktiva för friluftslivet och för turismen.

 - Kommunens landsbygd och inte minst skärgården inrymmer Sveriges största fritidshusbestånd, 

    som stärker service- och näringslivsstruktur.

 - Landsbygden producerar livsmedel, energi, vatten och byggnadsmaterial. Genom att landsbygden  

    kan ta emot restprodukter som inte innehåller skadliga ämnen, kan dessa återgå i kretsloppet.

 - Landsbygden är bärare av biologisk mångfald och har en viktig pedagogisk betydelse som 

    kontaktyta mot vår kulturhistoria.

1.6 Tillit och värdeskapande samt förhållningssätt
I samband med de utvecklingsmöten som kommunen anordnade under våren har frågor som berört invånarnas 
förtroende till kommunen varit påtagligt. Många kommuninvånare ger uttryck för ett missnöje med hela det 
offentliga Sverige. Vidare finns det en bild av att Norrtälje kommun antingen råder över områden där stat och 
landsting är huvudmän eller att kommunen skulle kunna påverka stat och landsting i högre grad än vad som görs 
idag.

Det s.k. förtroendekapitalet behöver stärkas. Här finns en stark koppling till kommunens värdegrundsarbete som 
bygger på:

- Invånaren först

- Allas lika värde

- Höga förväntningar

Arbetet med att bygga förtroende och tillit mellan invånare på Norrtälje kommuns landsbygd och tjänstemän och 
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politiker i den kommunala organisationen är därmed satt i rullning.

Att skapa tillit handlar mycket om förhållningssätt, attityder och värderingar. Upplevd brist på kommunikation 
och upplevd brist på återkoppling på ärenden eller frågor har haft betydelse. Något som också efterlyses 
bland kommuninvånarna är en tydlighet kring hur den kommunala planeringen bedrivs Tydliga långsiktiga 
utvecklingsstrategier och planer/program efterfrågas.

En framgångsfaktor kan vara att hitta gemensamma arbetsytor för samverkan, exempelvis projekt och evenemang, 
där flera parter kan involveras och arbeta mot gemensamma mål.

Gemenskapshöjande åtgärder som bidrar till ökad samhörighet och samverkan mellan kommunens bygder och 
invånare behövs liksom att fler fysiska mötesplatser finns, både för de sociala mötena men likaså för de interaktiva.

Det efterfrågas även en ökad synergi med fritidsboenden. Frågan om hur denna stora och viktiga befolkningsgrupp 
involveras och även bidrar i än större omfattning till landsbygdens och skärgårdens samhällsutveckling bör också 
belysas.

1.7 Landsbygdsutvecklingsperspektivet
För att säkerställa att landsbygdsutvecklingsperspektivet genomsyrar den kommunala verksamheten är det viktigt 
att landsbygdsutvecklingsfrågorna beaktas i hela kommunens verksamhet.

Kommunen ska i sitt arbete systematiskt belysa olika perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för 
landsbygden. Framförallt kopplat till jämställdhet, hållbarhet och ungas perspektiv.

Alla invånare ska behandlas likvärdigt utifrån kommunens värdegrunder, men förutsättningarna kan se olika ut 
beroende på var i kommunen man bor. Exempelvis kan förutsättningarna och avstånd till samhällsservice se olika 
ut.

Kommunen ska arbeta tillsammans med berörda myndigheter, med den privata sektorn och föreningslivet för att 
skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling på landsbygden.
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2. Processen med att få 
fram ett Landsbygds- och 
skärgårdsutvecklingsprogram 
för Norrtälje kommun
2.1 Agenda
Kommunstyrelsen tog i mars 2017, ställning till ett dokument, innehållande förslag till övergripande inriktningar 
samt hur det fortsatta arbetet med att ta fram ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram i samverkan med 
civilsamhället skall organiseras.

En kommunintern arbetsgrupp har formerats som f.n. består av representanter från:
Tillväxt o Utveckling, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid, Kommunikation och Barn- och Utbildningsförvaltningen. 
Arbetsgruppen ansvarar för kommunikation, metoder, strategier för processer samt samverkan i samband med 
alla utvecklingsmöten och dialogcaféer.

Under våren 2017 var inriktningsförslagen basen för dialogmöten/utvecklingsmöten runt om i kommunen.

Det ordnades totalt 20 utvecklingsmöten runt omkring i kommunen mellan perioden 22 april och 11 juni. Totalt 
samlade dessa möten ca 500 deltagare, vilket innebar ett snitt på 25 deltagare per mötestillfälle. De idéer, 
synpunkter och förslag som inkommit vid dessa möten har haft stor betydelse för utarbetande av remissförslaget.
En sammanfattning från dessa möten läggs in som bilaga på hemsidan.

Parallellt under hela processen har arbete pågått med att sammanställa underlag, tillika nulägesanalys. Syftet med 
detta underlag är att vara en faktabank med kunskap kring viktiga fokusområden, genom fakta, beskrivningar och 
statistik.

Detta remissförslag skickas ut kring 1 september. Synpunkter och svar skall lämnas senast 27 oktober. Som 
brukligt är för denna typ av viktiga strategidokument skickas remissförslag till kommunernas partigrupper, 
kommunens nämnder samt till de kommunala bolagen.

För detta program ges även möjligheter till skriftliga yttranden från föreningar, organisationer och privatpersoner 
med hjälp av hemsidan.

Under perioden 24 september till och med 11 oktober kommer det att anordnas sex så kallade dialogcaféer på 
olika platser med god geografisk spridning. Dessa dialogtillfällen kommer att utgöra ett viktigt komplement till den 
pågående remissprocessen.

Målbilden för antagande är att detta sker av fullmäktige februari 2018 vilket innebär inlämning av programdokumenten 
senast vecka 50 2017.

2.2 Handlingsplan tillkommer
Det antagna programmet skall innehålla en handlingsplan för åtgärder och behov med tydliga uppföljningsrutiner.

Handlingsplanen skall revideras kontinuerligt varje mandatperiod med start senast år 2022.

Handlingsplanen är tänkt att vara det strategiska styrdokumentet för kommunens långsiktiga arbete med 
landsbygdsutveckling. Handlingsplanens genomförande bör vara ett delat ansvar mellan alla aktörer som är 
engagerade i landsbygdens utveckling. Planen kommer att lyfta fram de prioriterade utvecklingsområden som i 
under programarbetsprocessen bedöms som möjliga att påbörja under de fem år planen gäller.

Efter att ”Handlingsplan för landsbygdsutveckling” har antagits av Kommunfullmäktige som en del av 
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programdokumentet överlämnas de åtgärdsförslag som berör kommunens ansvarsområde till vidare beredning 
och kostnadsberäkning innan de går vidare till beslut om genomförande.

För att långsiktigt kunna följa upp arbetet med landsbygdsprogrammet ska tydliga uppföljningsprocesser knytas 
an till varje insatsområde. Dessa preciseras i tillhörande handlingsplan.

Bland de av fullmäktige prioriterade områden och förslag till åtgärder i landsbygdsprogrammet som förutsätter 
deltagande av andra aktörer engagerade i landsbygdens utveckling förankras hos dessa.

2.3 Finansiering
Kostnader som kan hanteras inom ordinarie resurser kommer att behandlas i respektive års budgetprocess.

Kostnader utöver ordinarie resurser hanteras i ordinarie budgetprocess utifrån genomarbetade kostnadsberäkningar 
och underlag för investeringar.

Uppföljningen av planerad handlingsplan ska årligen presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott för planering. 
Till landsbygds och skärgårdsutvecklingsprogrammet ska även en kommunikationsstrategi tas fram.
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3. Förslag till åtgärder 
uppdelade per fokusområde
3.1. Infrastruktur och kommunikation
Det mest prioriterade fokusområdet utifrån utvecklingsmötena med kommuninvånarna, med internet till alla, 
en förbättrad kollektivtrafik och behovet av gång- och cykelvägar som huvudfrågor. Kommunens närhet till 
Stockholmsregionen och Uppsala/Arlanda-regionen påverkar i stor utsträckning pendling- och bosättningsmönster 
samtidigt som åtgärder inom infrastruktur och kommunikation kan medverka till att hela kommunen blir attraktiv.

Kollektivtrafiken bekostas i Stockholms län av Stockholms läns landsting (SLL) via SL. Nuvarande trafikavtal sträcker 
sig till år 2021. Om utbud och innehåll ska förändras krävs tydliga långsiktiga strategier och goda argument. Det 
behövs ett utvecklat samarbete för trafikplanering och en beredning som säkrar att planering och prioriteringar görs 
för landsbygden och skärgården. Om förbättringsförslag ej ”godkänns” av SL minskar förutsättningarna kraftigt för 
den enskilda kommunen att genomföra de åtgärder som stärker och utvecklar utbud och utformning.

1. STÄRK OCH UTVECKLA KOLLEKTIVTRAFIKEN.
Kollektivtrafiken är utbyggd på landsbygd och i skärgård (år 2022) och är anpassad till de behov som de som bor 
och verkar där har. Viktigt med säsongsvariation då efterfrågan ökar betydligt under sommarhalvåret.

Syfte: Utanför de s.k. stomlinjerna krävs en annan typ av trafik, mer lokalt anpassad och även anpassad till olika 
behov. Skärgårdstrafiken behöver särskilt uppmärksammas.

Förslag till åtgärder:

 • Norrtälje kommun upprättar en trafik- och mobilitetsstrategi. Strategin ska innehålla:

  - Behovsinventering och förslag på åtgärder för att stärka tillgängligheten till kollektivtrafik där  
     även båttrafiken ingår som en särskild del.

  - Förslag till mobilitetsslösningar som stärker utbud och tillgänglighet (anropsstyrd trafik, nya  
     lösningar med hjälp av ny teknik, informationsstrategier, strategi för pendlarparkeringsplatser m.m.)

  - Särskild plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

  - Särskild strategisk plan för det allmänna vägnätet.

2. SVERIGES POPULÄRASTE LANDSBYGD SKALL HA ETT MODERNT OCH TRYGGT ALLMÄNT VÄGNÄT.
Gång- och cykelvägar som bl.a. ska knyta ihop olika samhällen skall börja byggas ut utifrån uppgjorda strategier. 
Särskilda medel avsätts för detta.

Syfte: Genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Minskat bilberoende och ökade transportmöjligheter för 
de invånare som inte har tillgång till bil. Underlag och önskemål gentemot Trafikverket kring investeringar i det 
allmänna vägnätet behöver vara väl underbyggda.

Förslag till åtgärder:

  - Behovet av att bygga ut GC-nätet skall ingå i det strategiska arbetet. Se ovan.

  - Använda sig av lokal mobilisering och lokal samverkan i samband med GC-utbyggnad
    (med ibland lägre standardkrav).

  - Strategisk plan kring det allmänna vägnätets investeringsbehov upprättas. Se ovan.
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3. ÅTGÄRDER SOM MINSKAR ANVÄNDNING AV FOSSILA BRÄNSLEN SKA STÖDJAS OCH UPPMUNTRAS.
Bilanvändningen i Norrtälje kommun är den högsta i länet.

Inom kommunen pågår arbeten med att fram miljöprogram och hållbarhetspolicy. Beräknas antas 2018 respektive 
år 2017. I första hand handlar det om egna åtgärder för den egna verksamheten men kommande revideringar 
kommer inkludera miljömål för Norrtälje kommun som geografiskt område.

Syfte: Underlätta för i första hand till pendling med kollektivtrafik samt hjälpa till med uppbyggnaden av en 
infrastruktur för laddning av elfordon på offentliga platser samt tillhandahållande av förnyelsebara bränslen.

Förslag till åtgärder:

  - Verka för fler laddstolpar på såväl kommunal mark som privat mark.

  - Verka för ökat utbud av förnyelsebara bränslen.

  - Utarbeta en långsiktig strategi för pendlarparkeringsplatser där även trygghets- och 
     säkerhetsaspekter ingår. Detta ska ingå i arbetet med att upprätta en trafik- och mobilitetsstrategi.

4. BREDBAND/INTERNET TILL ALLA.

Syfte: Kommunens nuvarande målsättning för utbyggnaden av IT-infrastruktur (År 2020 bör 90 % av alla hushåll 
och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation) skall minst fullföljas.
Bredbandet har på ett säkert och finförgrenat sätt ersatt dagens kopparnät (år 2022).

Förslag till åtgärder:

  - Uppföljning, aktualisering och prioritering av bredbandsstrategin.

  - Utreda förutsättningarna för att skapa en ”kommunal utvecklingsfond” för t.ex. 
     medfinansiering av bredbandsprojekt, men även andra samhällsprojekt.

5. PLATSUTVECKLING.

Syfte: Stärka orters identitet

Åtgärder: Öka enskilda orters upplevda attraktivitet genom åtgärder som förändrar människors användning och 
upplevelser, trafiksäkerhet m.m.
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3.2 Bygga och bo
Behovet av bostäder i hela Norrtälje kommun är stort. En stor del av befolkningen bor i villor och för att underlätta 
generationsväxling måste det finnas attraktiva boendealternativ.

Kommunens attraktivitet som ny boendekommun ökar samtidigt som demografiska förändringar ytterligare ökar 
behovet av nya bostäder. Till detta ska läggas ökat antal personer med social utsatthet som t.ex. nyanlända vilket 
gör att behovet att skapa nya boenden ökar ytterligare.

Norrtälje kommun med sin stora areal (1/3 av länets yta) har särskilt goda förutsättningar vad gäller byggnation 
utanför de större orterna. Kommun har höga natur- och kulturvärden som attraherar. Kommunen med dess 
landsbygd och skärgård ska utvecklas utan att dessa värden minskar och därmed riskerar att försämra kommunens 
attraktions- och drivkraft. Förutsättningar för att bosätta sig eller bygga nytt i egen regi är t ex en god infrastruktur, 
utbyggd kollektivtrafik, hög bredbandskapacitet och tillgång till service. Dessa förutsättningar behandlas under 
andra fokusområden.

1. KOMMUNEN SKA VERKA FÖR NYBYGGNATION PÅ LANDSBYGDEN OCH DÅ SPECIELLT I NÄRHETEN 
TILL KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅKEN.

Syfte: Fortsatt hög byggnationstakt på landsbygden bidrar till en ökad servicenivå och genom en positiv effektiv 
bygglov- och detaljplanehantering ökar dessa möjligheter.

Förslag till åtgärder:

  - I samband med revidering av översiktsplanen, senast år 2018, föreslås en fortsatt positiv 
     inställning till nybyggnation på landsbygden. Möjligheter till att utveckla s.k. LIS-områden  
    (Landsbygdsutveckling i sjönära lägen)ska särskilt prövas i samband med revideringsarbetet.

  - Landsbygden- och skärgårdens möjligheter, potential och värden för nybyggnation bör 
    strategiskt uppmärksammas och marknadsföras. Uppdrag ges till kommunstyrelsekontoret 
    att i samverkan med andra aktörer profilera Norrtälje kommun som en attraktiv 
    boendekommun inte minst för barnfamiljer.

  - Fortsatt arbete med att ändra detaljplaner med syfte att ge utökade byggrätter i 
    fritidshusområden som ansluts till kommunalt VA.

2. GOD BEREDSKAP OCH FRAMFÖRHÅLLNING VAD GÄLLER DETALJPLANER OCH FÖRDJUPADE 
ÖVERSIKTSPLANER.

Syfte: Underlätta för byggnation genom aktuella fördjupade detaljplaner som bidrar till att förkorta planläggningstid 
men som också kan möjliggöra byggnation med hjälp av bygglov.

Förslag till åtgärder:

  - Antagande av fördjupade detaljplaner (Föp), i Rimbo (revidering), Bergshamra (ny), samt 
    Rådmansö (ny) skall ske senast år 2020.

  - Fortsatt digitalisering för att underlätta detaljplan- och bygglovsärenden.

3. BEHOVET AV UNGDOMSBOSTÄDER OCH ÄLDREBOSTÄDER SKA SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAS.

Syfte: Kötider för hyresbostäder skall förkortas och fler alternativa bostadslägen bör skapas för att påskynda 
generationsväxlingar.

Förslag till åtgärder:
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  - Ökat byggande av hyresrätter i enlighet med antagen bostadsförsörjningsstrategi.

  - Insatser enligt antagen bostadsförsörjningsstrategi. Behovet av hyresrätter för ungdomar 
    och äldreboende, även i mindre orter, skall särskilt uppmärksammas.

  - Behov av Markköpspolicy utreds med målsättning rörande god planberedskap för 
    arbetsplatser och bostäder i serviceorter och landsbygdsnoder.

4. STIMULERA LOKALA KRETSLOPPSLÖSNINGAR OCH BOENDEFORMER I SAMKLANG MED ODLING 
OCH NATUR.

Syfte: Möjliggöra för fler målgrupper att bosätta sig i kommunen genom t.ex. nya byggformer.

Förslag till åtgärder:

  - Nya alternativa lösningar skall uppmuntras

5. FORTSATT SATSNING PÅ VA-UTBYGGNAD.

Syfte: Fortsatt satsning på va-utbyggnad, för att stärka miljön samt för att möjliggöra hållbara framtida 
boendelösningar.

Förslag till åtgärder:

  - En långsiktig va-plan
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3.3 Upplevelse och turism
Besöksnäringen är en av de mest växande sektorerna, globalt sett och ger stora möjligheter till upplevelser, 
företagande och jobb. Norrtälje kommun torde ha stora möjligheter och förutsättningar att kunna väsentligt 
öka antalet besökare för olika typer av turism vilket även gör kommunen mer attraktiv för boende genom att 
upplevelseutbudet ökar samt att det skapar nya arbetstillfällen.

Turism kan uppdelas i många olika kategorier t.ex.:

  - Året runt turism (platsbesök, sportaktiviteter, konferens, upplevelser)

  - Upplevelseturism (fiske, djursafaris, cykel, gastronomi, vandring, bondgård m.m.)

Norrtälje kommun har drygt 120 sjöar, ca 13 000 klassificerade öar, skogrikedom och vida havsområden, 
en miljö rik av historiska vingslag, värdefull natur, ett utmärkt geografiskt läge och inte minst Sveriges största 
fritidshusbestånd. Det finns behov, förutsättningar och möjligheter för att marknadsföra, ta till vara och utveckla 
kommunen och dess specifika kvaliteter av natur- och kulturvärden och utbud. Kommunen bör även värna om och 
samverka med det s.k. sociala kapitalet (t.ex. civilsamhället) för att det bättre ska tas till vara alla värden, idéer och 
potentialer som finns i kommunen som kan öka besöksnäringen.

1. ARBETA AKTIVT FÖR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YTTERLIGARE UTVECKLING AV 
LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSTURISMEN.

Syfte: Synliggöra behovet av den infrastruktur som krävs för att genom förbättringar öka besök och antal gästnätter 
på landsbygden och skärgården utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förslag till åtgärder:

  - Behovet av en strategisk plan för att förbättra kollektivtrafik på såväl land som vatten samt för  
    förbättrad väginfrastruktur för besökare o personal inklusive behov av parkeringsplatser till  
    besöksmål åtgärdas genom att detta behov skall ingå i uppdraget med att ta fram en trafik-  
    och mobilitetsstrategi. Det är viktigt att SLL:s planering av skärgårdstrafiken även utgår från  
    besökares behov och möjligheter.

  - En skyltpolicy tas fram som stöd för åtgärder kring att informera om och visa till besöksmål.  
    Även it-tekniska lösningar skall ingå i detta arbete.

  - Uppdrag ges till kultur- och fritidsförvaltningen att presentera förslag till fler cykel-, rid-, 
    kanot- och vandringsleder och hur fler stråk, t.ex. längs vattendrag kan skapas och underhållas.

  - Synliggöra specifika kvaliteter av natur- och kulturvärden.

  - Många av de åtgärder som krävs för att förbättra infrastrukturen, som ett led i att skapa 
    förutsättningar för fler besöksmål och förbättrad tillgänglighet, kräver lokal samverkan.
    Ett strategiskt arbete startas som initierar och marknadsför kommunens intentioner
    kring samverkan med ”sociala kapitalet”, företrädare för ”social ekonomi”, lokala
    utvecklingsgrupper, markägare m.fl. kring t.ex. skyltning och utvecklingsprojekt.

2. ÅRET RUNT TURISMEN SKA ÖKA GENOM ATT NORRTÄLJE UTVECKLAS SOM EN STARKARE 
BESÖKSKOMMUN.

Syfte: En översyn behövs kring hur kommunen bidrar till besöksnäringens utveckling.
En ökad samverkan dels mellan olika kommuner men även mellan kommunen och privata och föreningars initiativ 
bör initieras. Det handlar om att på ett strategiskt sätt synliggöra alla kvalitéer och att jobba med tillgänglighet 
och olika former av marknadsföring varav en del handlar om att få invånarna själva att känna en stolthet för sin 
bygd.

Förslag till åtgärder:
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 - En besöksnäringsstrategi upprättas.

  Strategin ska innehålla:

  • Skyltpolicy (som även skall beröra övriga näringslivets behov)

  • Förslag till åtgärder för att stärka varumärket

  • Marknadsföringsåtgärder inklusive hur digitala kanaler används

  • Former för samverkan med externa och lokala aktörer samt nätverksbyggande

  • Former för att stötta idéer och initiativ

  • Finansieringslots (t.ex. vilka möjligheter ger strukturfonder och andra EU-baserade program)

  • Åtgärder för att involvera boende och deltidsboende, bl.a. som ambassadörer.

  • Principer kring att stödja och utveckla befintliga evenemang, sponsringsfrågor m.m.

3. BIDRA AKTIVT I SKAPANDE AV FLER BOENDEMÖJLIGHETER FÖR BESÖKARE.

Syfte: Öka antalet boenden för besökare och öka variationen.

Förslag till åtgärder:

  - Undersöka hur kommunen kan bidra till fler boendemöjligheter genom utveckling eller 
    skapande av t.ex. hotell, stugbyar, campingplatser, husbilsplatser, båtservice m.m. genom att  
    använda kommunal mark.
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3.4 Förutsättningar och villkor för företagande
Näringslivsutvecklingen på landsbygden och i skärgården bör fokusera på att utveckla de kvaliteter, utbud och 
upplevelser som finns idag med teknikutveckling och hållbarhet som tydliga drivkrafter. Norrtälje kommun ska 
vara en attraktiv kommun med ett starkt och dynamiskt näringsliv som bidrar till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbar tillväxt.

Digitaliseringen skapar möjligheter kring att skapa nya jobb. Det finns också en efterfrågan på mer kunskap och 
inspiration kring digitaliseringens möjligheter till nya jobb.

Företagarna i de gröna näringarna har en avgörande betydelse för att producera råvaror i form av mat och virke 
till samhället, men även odlar och förädlar energi, skapar och bevarar kulturlandskapet, bidrar till biologisk 
mångfald m.m.

1. FRÄMJA TILLVÄXTEN HOS BEFINTLIGA FÖRETAG OCH UNDERLÄTTA FRAMVÄXT AV NYA FÖRETAG, 
NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SAMT NYA AFFÄRSOMRÅDEN PÅ LANDSBYGDEN.

Syfte: Genom ett aktivt arbete med fastställd näringslivsstrategi med tillhörande årliga handlingsplaner ska 
kommunala insatser som stärker förutsättningarna för de aktörer som förväntas skapa 7000 nya arbetstillfällen till 
år 2040 tydliggöras och prioriteras.

Förslag till åtgärder:

 - Kommunens näringslivsstrategi som beräknas antas av kommunfullmäktige hösten 2017 skall även  
    beakta och ta hänsyn till landsbygdens villkor och förutsättningar. Strategin ska utgöra ramverket för   
    konkreta aktiviteter. Strategin innehåller bl.a.:

  • Hur kommunen främjar entreprenörskap och bjuder in till dialog och mötesplatser.

  • Att kommunen medverkar till att skapa god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens  
     bl.a. genom samverkan med utbildningsinstanser samt byggande av varumärket Norrtälje.

  • Former för innovations- och nyföretagarrådgivning tillsammans med externa aktörer.

  • Möjliggör rådgivning och mentorskap till företag med tillväxtambitioner.

  • Erbjuder plattformar som ger företagen information, kontakter och affärsnytta

2. KOMMUNEN GER GOD SERVICE OCH ERBJUDER EFFEKTIV MYNDIGHETSUTÖVNING SOM MÖTER 
FÖRETAGENS VARIERANDE BEHOV.

Syfte: Ständigt förbättra bemötande, tillgänglighet och kompetens i den kommunala organisationen. Detta 
genom att erbjuda och upprätthålla en effektiv, samordnad och öppen ärendeprocess samt lättillgängliga digitala 
lösningar för information och tillståndsgivning.

Förslag till åtgärder:

  - Ingår i näringslivsstrategin med tillhörande årliga handlingsplaner.

3. KOMMUNEN HAR EN SAMHÄLLSPLANERINGSPROCESS SOM ÄR KOPPLAD TILL NÄRINGSLIVETS 
FÖRUTSÄTTNINGAR.

Syfte: Säkerställa att möjligheter finns för verksamhetsområden i kommunens landsbygdsnoder. Insatser för att 
minst 90 procent av företagen har tillgång till fiber år 2020.
Förslag till åtgärder:

 - Ingår i näringslivsstrategin med bl.a.

  • Välfungerande intern mottagningsservice för befintliga företag och nyetableringar
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  • Beaktande av näringslivets behov vid infrastrukturplanering.

  • Ett strukturerat samarbete med fastighetsägare, fastighetsutvecklare, banker och mäklare.

  • Målsättning rörande god planberedskap för arbetsplatser och bostäder

 - Planera och marknadsför mark för verksamheter med tillgång till infrastruktur i 
    utvecklingsbara orter på landsbygden.

 - Behov av Markköpspolicy utreds med målsättning rörande god planberedskap för 
    arbetsplatser och bostäder i landsbygdsnoder och serviceorter.

 - Behovet av god tillgång till internet för näringslivet skall beaktas i kommunens 
    bredbandsstrategiarbete.

4. KOMMUNENS UPPHANDLING SKA SÅ LÅNGT MÖJLIGT FRÄMJA LOKALPRODUCERADE VAROR 
OCH TJÄNSTER SOM EXEMPELVIS LIVSMEDEL.

Syfte: Kommunen ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag ingår. Större 
upphandlingar ska om möjligt utformas så att det är möjligt att lägga anbud på avgränsade delar.

Förslag till åtgärder:

  - Vid planering av upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av 
     information och framförhållning. Detta kan t.ex. ske genom att undvika korta tider mellan  
     tilldelningsbeslut och avtalsstart och genom tidig dialog med leverantörerna eller att på 
     hemsidan informera om kommande upphandlingar.”

5. HÄNSYN TAS TILL DE GRÖNA NÄRINGARNAS BEHOV AV ATT UTVECKLAS
Syfte: De gröna näringarnas betydelse för kommunen ska tillvaratas och uppmärksammas.

Förslag till åtgärder:

  - Åkermark ska så långt möjligt bevaras i samband med exploateringar.

  - Kommunen ämnar stötta samverkan mellan flera aktörer vid utvecklingsprojek.
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3.5 Tillgång till service
Det fokusområde som prioriterades näst högst under utvecklingsmötena var skola/utbildning och behov och 
utbud av äldreomsorg som prioriterade enskilda frågor.

Relativ närhet och tillgång till god offentlig och privat service är högt prioriterande vid val av boende. Genom 
kommunens storlek så väl till yta som till invånarantal har ett nätverk av orter med olika grader av utbud vuxit 
fram. Det bör ge goda förutsättningar för att fortsatt erbjuda god och lättillgänglig service.

En del av den kommunala servicen behandlas även i andra fokusområden liksom aspekter kring servicens 
utförande. Även staten har viktiga servicefunktioner. Inom dessa serviceområden, t.ex. post råder kommunen inte 
över utförande och servicegrad annat än som påtryckare och bevakare av invånarnas behov.

Satsning på en likvärdig och trygg skola är bland annat en faktor som ökar en kommuns attraktivitet och 
därmed kan medverka till fler invånare i olika områden samtidigt som det varken finns ekonomiska eller 
verksamhetsutvecklingsmotiv att bibehålla en skolstruktur med alltför små skolenheter. Kommunens storlek 
och relativa befolkningsgleshet i vissa delar av kommunen är viktiga faktorer som påverkar utformningen av 
skolstrukturen.

Skolan upplevs som viktig som samhällsbärare, en nyckelfunktion för att få barnfamiljer att flytta in på orten eller 
landsbygden och har därmed stort symbolvärde förutsatt att skolan kan uppfylla olika krav elever, föräldrar och 
samhället ska ställa.
Antal äldre ökar och därmed även behovet av särskilda bostäder för äldre. Norrtälje kommun har en 
befolkningssammansättning där andelen 80+ utgör en högre andel av befolkningen än länet för övrigt. En viktig 
del i att tillgodose de ökade behov av omsorg som detta medför är att hitta komplement till befintliga insatser 
genom t.ex. ny teknik för att de äldre ska få en ökad trygghet och självständighet. Även förväntningar från 
den nya ”äldre generationen” på samhällets välfärdstjänster är en utmaning att hantera. Trygg sjukvård och 
äldreomsorg är viktigt både för de äldre och för deras anhöriga.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är en unik beställar- och myndighetsnämnd mellan 
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun med ansvar både för hälso- och sjukvård och omsorg för 
kommunens invånare.

Något som kommer att få stor betydelse för den framtida servicens utformning är den tekniska utvecklingen, 
framförallt It-teknologi och robotisering.

1. EN SÄRSKILD SATSNING SKALL GÖRAS KRING ATT UTVECKLA LANDSBYGDSSKOLORNAS 
KVALITÉER OCH ATTRAKTIVITET.

I Norrtälje kommun finns en tydlig ambition att öka förutsättningarna för varje barn och elev att nå sina mål och 
utvecklas så långt som möjligt. Målsättningen är att bli en av landets bästa skolkommuner genom att utforma 
en långsiktig skolstruktur med syfte att skapa bästa möjliga lärmiljöer med satsning på en likvärdig och trygg 
skola. Kommunens utbildningsverksamheter behöver vara organiserade och strukturerade för full utväxling på 
framtaget och beslutat skolutvecklingsprogram.

Syfte: Landsbygdens landsbygdsskolor skall ges förutsättningar till en stabil långsiktig utveckling.

Förslag till åtgärder:

  - Strategier, principer och långsiktig planering för att behålla och utveckla de skolor som finns  
    på landsbygden utarbetas och kompletterar skolutvecklingsprogrammet. Nyttjande av 
    it-teknik för att utveckla undervisningsformer är ett exempel.

  - Skolskjutsarnas upptagningsområden kan komma att ändras för att hålla upp elevantalet på 
    de minsta skolorna.

  - Följa noggrant den demografiska utvecklingen, inte minst vad gäller behov av fler förskolor.
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2. SJUKVÅRD OCH OMSORG, UTVECKLAD NÄRVÅRD.

Syfte: Flexibel tillgång av vård och omsorg till boende

Förslag till åtgärder:

  - För att skapa en ökad trygghet och självständighet kommer en fortsatt utveckling med hjälp  
    av nya tekniska lösningar att vara i fokus. Ett exempel är e-Hemtjänst i olika former som sker  
    parallellt med en kontinuerlig utveckling av ”traditionella” insatser.

  - Bidra till skapande av åldersintegrerade arenor

3. UTBUDET AV DAGLIGVAROR OCH DRIVMEDEL SKALL BIBEHÅLLAS TILL MINST 2015 ÅRS NIVÅ.

Syfte: Säkerställa god tillgång till basservice.

Förslag till åtgärder:

  - Kommunen ska bevaka och verka för att annan offentlig service som post ej försämras,
    särskilt skärgårdens villkor och förutsättningar

4. EJ NYTTJADE KOMMUNALA FASTIGHETER BÖR ANVÄNDAS FÖR ANDRA ÄNDAMÅL DÄR SÅ ÄR 
MÖJLIGT.

Syfte: Ta tillvara befintliga resurser.

Förslag till åtgärder:

  - Checklista för bedömningar utifrån kommersiella, samhällsnyttiga och ideella behov
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3.6 Kultur och fritid
Detta område omfattar kommunal verksamhet såsom bibliotek, bokbussar, fritidsgårdar, bad-verksamhet 
och anordnande av kulturaktiviteter. Även bidragsgivning till aktiva föreningar som bidrar till såväl 
ungdomsverksamhet, friskvård, idrotts- och kulturutbud som social samvaro och trygghet.

Ett kultur- och fritidspolitiskt program för perioden 2015 – 2018 är antaget i kultur- och fritidsnämnden i 
kommunen som anger riktlinjer för verksamheten.

Ansvarig förvaltning genomförde under 2016 en kultur- och fritidsvaneundersökning som ger ett gott underlag 
kring vad som prioriteras i dag och vad som efterfrågas för framtiden.

1. STÖDJA OCH UPPMUNTRA OLIKA FORMER AV FRISKVÅRD, FÖRENINGS-, KULTUR- OCH FRITIDS-
VERKSAMHET.

Syfte: Ge förutsättningar och närhet och tillgång till olika typer av aktiviteter och verksamheter för alla invånare i 
kommunen

Förslag till åtgärder:

  - Ändrade principer kring föreningsbidraget utreds, med fortsatt starkt stöd till föreningslivet  
    och med prioriteringar rörande barn- och unga samt jämställdhet.

  - Sprida Kulturarrangemang även till landsbygden. Förstärkt samverkan.

2. GYNNA GEMENSAMMA SAMLINGSLOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR FÖR ATT GARANTERA 
LANDSBYGDENS INVÅNARE TILLGÅNG TILL MÖTESPLATSER, AKTIVITETER OCH ÖKAD GEMENSKAP.

Syfte: Allmänna samlingslokaler samt olika former av aktivitetsverksamheter är viktiga som naturliga mötesplatser 
för invånarna i kommunen.

Förslag till åtgärder:

  - Prioriteringar utifrån tillgänglig ”service” områdesvis

  - Undersök behovet av nya anläggningar för fritidsaktiviteter

3. FLER UNGDOMSAKTIVITETER.

Syfte: Svara upp emot behov av gemenskapshöjande insatser för ungdomar. Kommunen skall vara attraktiv för 
alla, även ungdomar.

Förslag till åtgärder:

  - Planering aktiviteter för ungdomar i samverkan med föreningslivet utifrån trender och behov

4. BIBLIOTEKEN I LANDSBYGDSNODERNA.

Syfte: Bibliotekens roll som mötesplats och ”informationsnod” stärks.

Förslag till åtgärder:

  - Biblioteken i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Bergshamra ska utvecklas avseende  
    service och tillgänglighet.
 
  - Den mobila biblioteksverksamheten utökas.
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3.7 Lokalt utvecklingsarbete
Föreningslivet i kommunen är mycket väl utvecklat. Det är nödvändigt att ta tillvara den kunskap och det 
engagemang för bygdens utveckling som finns lokalt. Basen för detta engagemang är ett rikt kultur- och 
föreningsliv med aktiva byalag eller utvecklingsgrupper. Lokal mobilisering och lokalt inflytande kan ytterligare 
aktivera den lokala utvecklingskraften.

Parallellt med detta skall kommunen internt arbeta med att utveckla förhållningssätt och bemötande.

1. STRATEGISKT STÖDJA OCH STIMULERA TILLKOMST AV LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER.

Syfte: Förbättra dialog, delaktighet och lokal demokrati samt bättre ta till vara den utvecklingskraft som finns i 
lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Förslag till åtgärder:

  - Bygdepeng med tydliga villkor och syften inrättas som stöd till lokala utvecklingsgrupper

  - Ansökningssystem anordnas, definitioner m.m. görs av vad som räknas som lokal 
    utvecklingsgrupp.

  - Om koppling till ”kommunal utvecklingsfond” ska göras får utredas

2. SAMORDNA OCH INITIERA NÄTVERK OCH MÖTES- OCH UTVECKLINGSARENOR, INTERNT OCH 
EXTERNT FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN.

Syfte: Kommunen bygger upp en ”struktur” kring dialoger med lokala nätverk, grupper och organisationer. 
Genom nätverken kan för landsbygden viktiga utvecklingsfrågor kanaliseras effektivare och kommunikation kring 
kommunala åtgärder förbättras. Det behöver även utarbetas strategier för att nå de som ej tillhör traditionella 
grupperingar.

Förslag till åtgärder:

  - Ett landsbygdråd inrättas för att stödja lokal utveckling

  - Tydliga former för ett landsbygdsråd utarbetas i samarbete med företrädare för lokala 
    utvecklingsgrupper. Särskild vikt skall läggas kring kommunikations- och informationsutbytet  
    kring frågor som rör landsbygden och skärgårdens utveckling.

  - Utreda behovet av en funktion i den kommunala organisationen, bl.a. med rollen att vara 
    en dörröppnare för landsbygden in i organisationen

  - Uppmuntra framtagande av lokala utvecklingsplaner, inventera och utvärdera tidigare 
    framtaget arbete.

3. AKTIVT SAMARBETE MED ANDRA, INTE MINST SKÄRGÅRDSKOMMUNER.

Syfte: Undvika dubbelarbete, lotsa rätt frågor till rätta mottagare, ge ökade möjligheter för utvecklingsprojekt.

Förslag till åtgärder:

  - Ta initiativ till samarbeten och samverkan med andra kommuner och regionala företrädare,  
     t.ex. inom ramen för Leader-programmet.


