Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om
Hallstaviks framtid
På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de
frågor som man var intresserad av att få ett svar på. Vi, på Pappers, gjorde en sammanställning
och formulerade frågor som vi bad de sju partiledarna i kommunen att besvara skriftligt. Här
nedan följer deras svar.
Aleksandar

Fråga 1, bostäder:
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrd lägenhet i Hallstavik. Möjligheten för ungdomarna att
bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja
detta.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och på vilket sätt?

Fråga 2, samhällsservice
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt förvunnit från
Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och Tiohundra AB blivit verklighet hamnar
än fler i arbetslöshet under längre eller kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med
täta kontakter med AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett
Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Fråga 3, skolan
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser Häveröborna att det är ett måste
att behålla också de små skolorna i t.ex. Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

Svar på fråga 1
Ett av de största hoten mot Norrtälje kommuns tillväxt är bristen på bostäder. Den akuta
bristen på hyresrätter är ett stort problem för de ungdomar som nu är på väg ut på
bostadsmarknaden och utgör ett hinder för de individer och företag som vill etablera sig här.
Socialdemokraternas uppfattning är att bostadsbyggandet måste ta fart, även i Hallstavik,
och för detta krävs politiskt ansvarstagande.
Vi ger därför Roslagsbostäder förutsättningar att producera nya hyresrätter ex genom att vi
har lägre avkastningskrav än den moderatledda majoriteten, och avskaffar det orättvisa
räntepåslaget som drabbar Roslagsbostäder och dess hyresgäster negativt. Vi vill även
stimulera fler hyresrätter genom markanvisningstävlingar som gör det möjligt att sälja
kommunal mark till mycket lågt pris, öppnar för möjligheten med tomträtter, samt att vi
föreslår lägre anslutningsavgifter (kommunalt va och värme) för hyresrätter. Genom aktiv
markpolitik och öppenhet för nya lösningar tar vi ansvar för fler bostäder i Hallstavik.
Svar på fråga 2
Offentlig service på rimligt avstånd är avgörande för ett levande samhälle. Därför står
Socialdemokraterna bakom Häveröbornas önskan om ett medborgarkontor, vilket vi även
haft med i vår (s)kuggbudget. Vi har även föreslagit olika former av ”medborgarbudget”, där
Häveröborna själva ges delaktighet att besluta om investeringsmedel som rör den egna
orten.
Svar på fråga 3
Norrtälje är en glesbygdskommun i en storstadsregion, som utgör en tredjedel av
Stockholms län till ytan men vi är endast ca 3% av dess befolkning. Vi har alltså helt unika
förutsättningar, och måste därför enas kring unika lösningar. Tillgången till förskolor och
skolor runt om kommunen är avgörande för barnfamiljers möjligheter att bosätta sig här.
Efter många år av uteblivna satsningar ser vi hur det minskande elevunderlaget får
konsekvenser för våra mindre skolor. Socialdemokraterna vill se en bred politisk uppslutning
i kommunen bakom att små skolor tillåts kosta mer än i ”normalfallet”. Valfrihet kräver att
det finns en skola att välja på rimligt avstånd. Därför måste vi också säkerställa mer
långsiktigt hållbara skolregioner inom kommunen.
Alla barn har rätt till en kvalitativ utbildning, oavsett var i kommunen man bor. Alla skolor
ska vara bra skolor. Vi har bl a föreslagit ett projekt för att utveckla nya pedagogiska
metoder kopplade till IT. Vi vill skapa bättre möjligheter att långsiktigt behålla dessa viktiga
skolor, till skillnad från dagens förda politik där de små skolorna helt lämnas åt sitt öde. I
budget 2014-2015 satsar vi 72,2 miljoner mer på skolan än den moderatledda majoriteten –
utan att höja skatten.

Miljöpartiet de gröna
Svar fråga 1
Miljöpartiet vill garantera att det finns planer för att bygga bostäder i hela kommunen.
Att planera ett nytt bostadsområde i Hallstavik verkar spännande.
Tillsamman med ett annat projekt som vi har föreslagit, nämligen att skapa ett energitekniskt
centrum i Hallstavik för att utveckla en ny gren i Hallstas näringsliv, skulle tillsammans med en
sådan planering vara spännande.
Det kunde bli ett pilotprojekt för ett hållbart byggande med nollenergi som mål.
Om vi dessutom lyckas skapa intresse för att bygga billiga små och stora lägenheter kan
Hallstavik bli en intressant bostadsort.
Vi anser att Hallstavik ska profilera sig utåt så att intresse väcks för orten. Det gynnar också
näringslivsutvecklingen och det kan bli lättare att bygga ut kollektivtrafik och annan service.
Miljöpartiet vill därför verka för att ett sådant här projekt blir möjligt och vi tror att det skall
byggas i etapper.

Svar fråga 2.
Miljöpartiet tror att det här är rätt väg att gå. Att samla samhällsfunktioner kan vara ett bra sätt
att behålla servicen genom samverkan.
Förutom arbetsförmedling och försäkringskassa kan det även finnas t ex företagarcentrum för
att fånga upp nya idéer som finns bland medborgarna. Det skulle också kunna rymmas
arbetsplatser för de som kan arbeta på distans och inte vill sitta hemma och arbeta utan träffa
andra i samma situation (en sk hub). Vi tycker att ett medborgarkontor ska fyllas med kreativitet
och framåtanda.

Kommunen har stora möjligheter att tillsammans med Roslagsbostäder och Folket hus skapa
möjligheter så att den här idén kan utvecklas. Det vill Miljöpartiet arbeta för.

Svar fråga 3
Befolkningsstrukturen i landet förändras genom en stark urbanisering. Arbetstillfällena minskar
och familjer med barn har svårt att hitta arbete på landsbygden.
Så är tex Herrängs inflyttning idag liten och består till stor del av äldre som köper de fastigheter
som blir till salu.

De små skolorna får mindre elever. Till slut når antalet en gräns för vad som är bra för barnens
liv i skolan och för lärarnas möjligheter till ett kreativt kollegiearbete.
Var den gränsen går kan man endast fastställa genom att vi tillsammans tittar på varje skola.
 Vilka möjligheter har lokalsamhället att bli involverade i verksamheten?
 Vilka möjligheter finns att bygga upp ett självstyre?
 Hur ser befolkningsprognosen ut?
 Vilka möjligheter finns för att bygga nytt i området kring skolan?
 Finns möjlighet till försörjning?
 Det fria skolvalet gör att en del föräldrar väljer annan skola än den i närområdet.
Det är många frågeställningar som vävs in hur ett lokalsamhälle kan bli livskraftigt.
Skolan är en av dem.
Miljöpartiet är inte berett att sätta gränser för människors möjligheter att skapa sina liv i
glesbygden.
Trots det finns en önskan att barnens liv i skolan skall vara utvecklande både socialt och
kunskapsmässigt.
Miljöpartiet anser därför att det är viktigt att genomföra en analys av det aktuella läget för varje
enskild skola tillsamman med berörda nuvarande och ev blivande föräldrar. Och tillsammans
kritiskt granska förhållandena dels ur ett pedagogiskt perspektiv dels ur ett
bygdeutvecklingsperspektiv.
Vi tror att det är möjligt att hitta lösningar: - från att de lägre klasserna kan vara kvar till att hela
skolor har en utvecklingsmöjlighet.
Eller kan vi komma fram till att barnen får en bättre skolgång i en lite större skola inom ett
acceptabelt avstånd.
Allt handlar om värderingar av kvalitetsbegrepp och hur man väger dessa mot samhällskrav och
ekonomi.

Det är en mycket aktuell fråga i hela samhället och vi i Miljöpartiet upplever den som både
problematisk och som en spännande utmaning.
Utvecklingen är alarmerande. Risken är att små skolor helt enkelt svälts ut.
För att hindra en total utarmning av bygden tror vi att en ordentlig satsning görs på ett antal
skolor inom ett acceptabelt område så att de kan bli attraktiva för ett större omland. Det viktiga
är att barnen inte får för långt till skolan och att den skola de kommer till är bra.
Om befolkningsutvecklingen fortsätter som hittills kommer skolorna i Herräng och Skebo få det
svårt att fortsätta i nuvarande form.

Svar fråga 1.
Norrtälje kommun är idag den kommunen som har den äldsta bostadsförsörjningsplanen i länet
(Läget i länet, Länsstyrelsen i Stockholm; 2012-03). Vänsterpartiet vill genom olika åtgärder öka
byggandet av hyreslägenheter, i stället att använda bostadsföretaget i kommunen som kassako.
Roslagsbostäder måste få uppdrag att bygga mer i hela kommunen. Exempel på hur vi kan
åstadkomma billiga hyresrätter är att kommunen utlyser en tävling om vilket bolag som kan bygga
till lägst kostnaderna och sedan upplåter kommunal mark gratis åt dem som vinner. Vänsterpartiet
bedömer att kommunen behöver ca 500 nya hyresrätter/år under nästa mandatperiod. Vi vill också
att Hallstavik får studentlägenheter då det är mkt svårt att få studentlgh i Uppsala. Med förbättrade
kollektiva förbindelser kan detta bli mycket bra. Lägenheterna kan även utnyttjas för de studenter/
forskare som är verksamma vid de Akademiska arbetsplatserna.

Svar fråga 2.
Genom ”medborgarkontor” kan många verksamheter med någon gemensam nämnare finnas
nära varandra och nära medborgarna – det är ett initiativ som bör uppmuntras (se kv tullen i
N-e 2001 eller nuv Familjens hus Rimbo/H-vik). Vi har i partiet även diskuterat inrättande av en
kommundelsnämnd som får ansvar för de frågor som rör de kommundelar som inte är Norrtälje stad.
Att bygga vidare på Tiohundramodellen och frångå Vårdval Stockholm är en grundförutsättning för
att garantera god service inom hälso/sjukvård i hela kommunen.

Svar fråga 3.
Så långt det är möjligt bör de små skolorna beredas möjligheter att vara kvar, men det får inte vara
ett självändamål att ha kvar en skola med 30 -40 elever ”bara för att” – samtidigt finns det inget som
hindrar att små skolor i byar nära varandra samarbetar kring en del ämnen/lokaler så länge det inte
blir till nackdel för de som ska nyttja den (elever/lärare/föräldrar). För att höja kvaliteten och på sikt
göra skolorna till attraktiva arbetsplatser vill vi göra några av dem till Akademiska arbetsplatser. Det
innebär att universitet/högskola delfinansierar verksamheten för att också ha en bra praktikplats för
sina studenter samt kunna bedriva vardagsnära forskning. Det gör skolorna/förskolorna automatiskt
till större arbetsplatser med fler uppdrag och fler anställda.

Fråga 1:

Om behov av nya bostäder uppstår så kommer det att byggas. Styrelsen i Roslagsbostäder gör
bedömningen från kommunen.

Fråga 2:

Om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vill öppna ett kontor i Hallstavik så kommer
kommunen att hjälpa till att hyra ut lämpliga lokaler.

Fråga 3:

Vi kommer alltid att prioritera att kvalitetshöjande arbete inom skolan. Vilket i sin tur gör att det blir
mera attraktivt att bo i kommunens olika delar. Och därmed stimulera till ökad inflyttning av
barnfamiljer.

Paneldebatt 2
Hallstavik den 19 november 2013

Fråga 1
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrd lägenhet i Hallstavik.
Möjligheten för ungdomarna att bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser
att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja detta.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och i
sådana fall på vilket sätt?
Svar: Vi ser att arbetstillfällen är den viktigaste frågan för Hallstaviksbygden.
Får samhället en bättre utveckling av arbetstillfällen ser vi inga hinder för
bostadsbyggande.

Fråga 2
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt
förvunnit från Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och
Tiohundra AB blivit verklighet hamnar än fler i arbetslöshet under längre eller
kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med täta kontakter med
AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett
Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma
servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?
Svar: Vi är för medborgarkontor och ser samordningsvinster med detta.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan äger frågan. Kommunen har
lediga lokaler att hyra ut. Det är viktigt att först ta kontakt med ovanstående
myndigheter.

Fråga 3
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser
Häveröborna att det är ett måste att behålla också de små skolorna i t.ex.
Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?
Svar: Centerpartiet är det parti som tagit ansvaret och vill att de små
skolorna ska bevaras och utvecklas. Vi kommer att arbeta för en attraktiv och
kvalitativ skola i hela kommunen, samt främja det digitalalärandet.

Hälsningar Centerpartiet, Berit Jansson gruppledare

Svar pa fragor angaende Hallstavik
Fråga 1: Bostäder
Det kommunen har ansvar för är att ha en god mark och planberedskap, om behov av bostäder finns
och det är många ungdomar och andra grupper som vill ha bostad och det saknas bostäder så är vi
positiva till att det byggs bostäder , men det är upp till bostadsbolag och fastighetsägare att bygga
om dom anser att det finns förutsättningar för detta, man kan exempelvis bygga enligt Bo Klok
konceptet mm.

Fråga:2 Medborgarkontor
Vi är positiva till att ta kontakt med Arbetsförmedling och Försäkringskassa och ha en dialog med
dom möjligheten att öppna ett medborgarkontor, kommunen har säkert möjlighet att ställa lokal till
förfogande.

Fråga3: Skolutveckling
Folkpartiet har varit med och tagit fram den fempartiöverenskommelse som gäller när det gäller
skolans område, där ingår bland annat att man ska se över Norrtälje Kommuns, ledning och styrning
samt struktur när det gäller framtidens Skola i Norrtälje kommun för att garantera våra barn och
ungdomar en bra kvalitet på sin utbildning, den ska vara klar hösten 2014, där vill vi bland annat hur
man kan använda ny teknik för att stödja mindre enheter så att kvalitetsmålen kan uppnås.

Hälsningar
Hans Andersson
Folkpartiet

