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Svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson (ROOP)
angående bygdeskolor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån nedanstående information.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som inkommit den 18 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att ”Singö skola”
och ”Björkö-Arholma skola” ska återlämnas till bygden”. Singö skola har redan avyttrats till Singö
Idella förening med grund att kommunen är positiv till att bygden får möjlighet att utveckla ny
verksamhet. När det gäller Björkö- Arholma skola hyrs den för närvarande ut till ett projekt för att
utveckla verksamhet med konstnärsateljéer. Kommunen medverkar till finansiering av detta projekt.
När det gäller församlingsgården på Björkö har kommunen påbörjat en process att
avstycka ett område inklusive församlingsgården. Målsättningen är att den nya fastigheten ska
avyttras för verksamhet som gagnar bygden i likhet med Singö skola. Förslaget kommer då inte
i konflikt med likställighetsprincipen i kommunallagen då Singö skola redan har avyttras.

Beslutsunderlag
§121 KSAU protokollsutdrag avseende svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson
(ROOP) angående bygdeskolor
Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) och Yvonne Svensson (ROOP) angående nedlagda
skolor på landsbyggden

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName
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Dnr KS 2019-108

Svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson (ROOP)
angående bygdeskolor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bino Drummond (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Bino Drummonds
(M) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-01
Diarienummer: KS 2019-108

Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Magnus Jegréus (ROOP) och
Yvonne Svensson (ROOP) angående nedlagda
skolor på landsbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån nedanstående information.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I motionen som inkommit den 18 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att ”Singö skola”
och ”Björkö-Arholma skola” ska återlämnas till bygden”. Singö skola har redan avyttrats till Singö
Idella förening med grund att kommunen är positiv till att bygden får möjlighet att utveckla ny
verksamhet. När det gäller Björkö- Arholma skola hyrs den för närvarande ut till ett projekt för att
utveckla verksamhet med konstnärsateljéer. Kommunen medverkar till finansiering av detta projekt.
När det gäller församlingsgården på Björkö har kommunen påbörjat en process att avstycka ett
område inklusive församlingsgården. Målsättningen är att den nya fastigheten ska avyttras för
verksamhet som gagnar bygden i likhet med Singö skola. Förslaget kommer då inte i konflikt med
likställighetsprincipen i kommunallagen då Singö skola redan har avyttras.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens oberoende parti har i en motion som inkom den 18 januari 2019 föreslagit att Singö Skola
samt Björkö-Arholma skola ska återlämnas till bygden.
Som motivation till detta förslag framlyfter Roslagens oberoende parti att skolorna upprättats lokalt
innan sammanslagningen av kommuner skett.
I december under 2019 så beslutade dock kommunstyrelsen att anta styrdokumentet
Lokalförsörjningsplan 2019-2030. Av dokumentet framgår att ”Kommunalt ägandeskap ska begränsas
till fastigheter med strategisk betydelse för verksamhet i egen regi. Sedermera ska fastigheter som
bedöms sakna strategiskt värde avyttras till största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna”
(Lokalförsörjningsplan 2019-2030:s.7). Beslut har även redan tagits om att sälja fastigheten Norrvreta
1:6 (Singö skola).
Viss konflikt riskerar även att uppstå med kommunallagen till följd av att Norrvreta 1:6 inte ”givits
tillbaks till bygden” då ett återgivande av Skeninge 1:60 riskerar att inte vara i enlighet med
likställighetsprincipen (Kommunallag (2017:725): kap 2, 3 §).
.
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Förvaltningens analys och slutsatser
Kommunstyrelsekontoret rekommenderar att motionen anses besvarad med anledning av vad som
angetts i tjänsteutlåtandet.

Tidplaner
Ej tillämpligt.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 motionen från Roslagens oberoende parti, inlämnad den 18 januari 2019
Bilaga 2 Försäljning av Norrvreta 1:6 Singö skola från den nionde januari 2020

Beslut skickas till
Kommunstyrelsekontoret
Motionären
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