
Protokoll styrelsemöte 20/12 2021 på Teams  

Närvarande: Ann Axelsson, Gunnar Berg, Johan Bergendorff, Anders Börjegård, Bjarne Bjuström, 
Mikael Moren, Staffan Persson, Peter Terpstra, Birger Winbladh.  

• Till mötessekreterare valdes undertecknad och till justeringspersoner Bjarne Bjurström och 
Mikael Morén.  
 

• Ann delgav kommunalrådberedningens beslut efter utredningen som man givit kommunens 
tjänstemän i uppdrag att utföra för att besvara föreningens hemställan om att kommunen 
går med i ett delat huvudmannaskap för Nenningesund tillsammans med föreningen.   
 

• Beskedet till Ann Axelsson lämnades av Benjamin Råd Vaher, exploateringschef i 
Norrtäljekommun och ordförande för utredningen och den är att kommunalrådsberedningen 
avslår föreningens begäran. Skälen i sammanfattning är: Projektet är enligt utredningen ett 
långsiktigt åtagande som inte är förenligt med kommunens uppdrag. Utredningen påstår att 
det inte har något större allmänintresse och att det kommer att innebära stora investeringar 
för kommunen. Kommunen får inte ge stöd till någon/något utan rättslig grund och med ett 
delat huvudmannaskap påstår utredningen att det är likställt med ett individuellt riktat stöd. 
Dessutom hänvisar utredningen till likställighetsprincipen. Här menar man att ett ja skulle 
öppna för en våg av andra liknande projekt som kommunen då skulle bli tvungen att ta 
ställning till.  
 

• Styrelsen delar inte alls utredningens eller kommunalrådsberedningens slutsatser och anser 
de svagt underbyggda. Styrelsen diskuterade hur vi ska gå vidare efter detta avisande från 
allianspartiernas högsta politiker som utgör kommunalrådsberedningen och som inte är ett 
formellt beslutande organ i kommunen som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   
 

• Eftersom andra partier i kommunen tillsammans har majoritet och visat intresse att stötta 
vår hemställan beslöts att diskutera vidare med dessa partier om de kan tänka sig att ta upp 
frågan i kommunstyrelsen.  
 

• Styrelsen beslöt att hålla en workshop 19/1 kl 18-21 (i FOS-huset samt digitalt, beroende på 
pandemiläge) och undertecknad lovade att till denna försöka hitta en konsult med rätt 
expertis som kan hjälpa oss att utreda om det finns andra realistiska möjligheter till ett delat 
huvudmannaskap än med kommunen. Ann Axelsson och Bjarne Bjuström uppdrogs att se om 
någon i kommunen som engagerat sig i vårt ärende också kunde delta.   
 

• Ann Axelsson lovade skriva en sammanfattning av kommunalrådsberedningens beslut på 
föreningens hemsida samt styrelsens invändningar och även nå medlemmar samt de som 
skrivit på vår namninsamling med denna information via mail och föreningens 
Facebooksida.   
 

• Kassören Christina Söderman hade inte möjlighet att medverka på styrelsemötet men har 
redovisat tillgångarna på föreningens konton den 15/1 2022 som var: Bg: 134 922,03 kr och 
pg: 53 610,77 kr.  

Vid protokollet: Johan Bergendorff  

Justeras via mail av Bjarne Bjurström och Mikael Morén.  

  

 



 


