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Fördelning av medel för lokal utvecklingspeng år
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsekontorets förslag till medelsfördelning för
”lokal utvecklingspeng”, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 6
maj 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att 12 ansökningar till kommunens ”lokal utvecklingspeng”
beviljas helt eller delvis till en kostnad på 225 tkr samt att ställningstagande kring ytterligare
sex ansökningar tas senare. Totalt inkom 20 ansökningar fördelade på tre insatsområden.

Ärendet
Beskrivning

I Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram och dess handlingsplan
ingår en rad olika åtgärder för att stödja landsbygdens och skärgårdens utveckling.
I fastställd budget fanns för år 2021 1 000 tkr avsatta för ”lokal utvecklingspeng”. Enligt beslut
i kommunstyrelsens arbetsutskott (Tjänsteutlåtande från 17 augusti 2020) har 600 tkr av
dessa använts till ”Jubileumsfond för att stödja aktiviteter inom ramen för kommunens 50årsfirande”. Återstår därmed 400 tkr att fördela. Ansökningar kan lämnas in en gång per år ( 1
april).
Det har inkommit totalt 20 ansökningar, fördelade enligt nedan, antalet föreslagna beviljade
bidrag samt belopp i parentes:
”Start” lokala utvecklingsgrupper, en ansökan som ej föreslås beviljas.
Stöd till framtagande av lokal utvecklingsplan; en ansökan som föreslås beviljas till en
kostnad på 10 tkr.
Förstudiemedel, sju ansökningar (två föreslås beviljas helt eller delvis till en kostnad på 58,5
tkr).

Platsutveckling/Idestöd, 11 ansökningar, (nio föreslås beviljas helt eller delvis till en kostnad
på 156,5 tkr).
Kommunstyrelsekontoret föreslår följaktligen att 11 ansökningar beviljas helt eller delvis.
Kostnad 225 tkr.
Fem ansökningar rörande förstudiemedel samt en projektansökan rörande
platsutveckling/idéstöd föreslås att det tas ställning till senare (totalt 255 tkr)
Förslag på hantering av dessa ansökningar, med kommentarer, bifogas i bilaga.

Samberedning

Kommunstyrelsekontorets tillväxt- och utvecklingsenhet har berett ärendet, samråd har skett
med andra förvaltningar och avdelningar kring specifika ansökningar samt med Kultur- och
fritidskontoret som också administrerar föreningsstöd.
Lagkrav

En direkt följdåtgärd av att kommunfullmäktige 2018 antagit ett landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsprogram samt 2019 en handlingsplan för landsbygds- och
skärgårdsutveckling.
Detta knyter också an till översiktsplanens mål och intentioner med att Norrtälje ska ha
Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer.
Koppling till gällande styrdokument
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Inom budget för Strategi- och Planeringsavdelningen som nu överförts till näringslivsenheten
finns kvar cirka 400 tkr att fördela.
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