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Anders Fransson

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
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Kjell Drotz
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Göte Waara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Ingela Brinkefeldt
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§50

Dnr 125519

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Ingrid Landin (MP) och Inger Nordqvist (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 12 april 2016, kl. 11.30
på kommunkansliet.

Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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Dnr 105456

§51

Information från revisorerna
Anmäls och läggs till handlingarna:
Kommunstyrelsen 2016-03-14, § 48, yttrande över granskningsrapport
Tillgång till kommunala föreskrifter.
Granskningsrapport ”Granskning av hantering och ansökning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.”

Juster.
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Dnr 2015-001653 092

§52

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om BRÅ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 25, följande interpellation till kommun
styrelsens ordförande om BRÅ och brottsförebyggande arbete.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 52.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 52.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande

Under förra mandatperioden genomfördes ett arbete mellan kommunstyrelse,
Trygg i Norrtälje, polisen och de mjuka nämnderna i BRÅ. Där träffades man
regelbundet och pratade brottförebyggande.
Under detta första år med samverkansstyret har det inte kallats till ett enda
möte.
Fråga: Vad är dina planer med BRÅ?

Fråga: Hur ser det nya styret på det långsiktiga arbetet för att göra Norrtälje
Kommun till en tryggare plats?

Ann Lewerentz, M

2016-03-30

NORRTAL] E
KOMMUN

NORRTÄLJE K O M M U N S T Ä

Svar på interpellation från Ann Lewerentz (M) angående
Norrtälje kommuns brottsförebyggande arbete
Frågor:
Vad är dina planer med BRÅ?
Hur ser det nya styret på det långsiktiga arbetet för att göra Norrtälje Kommun
till en tryggare plats?
Svar:
Brottsförebyggande rådet är ett viktigt forum i det brottsförebyggande arbetet,
som fortsättningsvis kommer träffas ca 4 ggr/ år. Det viktiga brottsförebyggande
arbetet sker dock vaije dag, i alla kommunens verksamheter, i samverkan med
andra aktörer. Arbetet samordnas av Trygg i Norrtälje, Kommunstyrelsekontoret,
och ges förutsättningar genom en politik som prioriterar social hållbarhet.
Norrtälje kommun är idag Stockholmsregionens tryggaste kommun, och har en
väl fungerande samverkan med polisen, föreningar, företag, kyrkan och
myndigheter för att uppnå ökad trygghet för våra invånare. Samverkansstyret (S,
C, Mp) har den långsiktiga målsättningen att Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste
kommun.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§53

Dnr 2016-000175 092

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
socialnämndens ordförande om säkerhet vid boenden
för ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde, då
interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 26, följande interpellation till socialnämndens
ordförande om säkerhet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 53.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande

De senaste månaderna har det inträffat väldigt otäckta händelser på olika HVBhem för ensamkommande flyktingbarn runt om i Sverige. En 22 åring tjej blev
mördad på ett boende i Mölndal. Vi får även nyheter om slagsmål mellan
ungdomarna, knivattacker som riktas mot personal eller mot andra ungdomar
på boendena. På andra sidan finns det högerextremister som hotar och
attackerar de ungdomarna på gator eller på boendena. Som det ser ut idag blir
inte situationen bättre utan kan förvärras.
30 januari 2016 har inrikesminister Anders Ygeman (S) sagt att uppemot 80.000
personer som sökte asyl i Sverige förra året kan komma att utvisas. Detta
uttalande kan skapa oroligheter och negativa effekter hos de flesta ungdomar
som är i väntan på besked av migrationsverket.
Inom kort kommer att Norrtälje kommun öppna flertal boende i egen regi och
ta hem drygt 110 ungdomar.

Mina frågor är:
Fråga: Hur ser bemanningen ut på de nuvarande och framtida boendena?
Fråga: Vilka kompetenser finns hos personalen?
Fråga: Vilka säkerhetsåtgärder är tagna för att förebygga händelser liknande de
som skett?
Fråga: Hur kommer de nya ungdomar som anländer till Norrtälje tas om hand?
Vilka sysselsättningar kommer man att erbjuda?

h a m e a A o o a s i,

M
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§54

Dnr 2016-000188 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till barn- och skolnämndens ordförande om riktmärken
för barngruppsstorlekar i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 27, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om riktmärken för barngruppsstorlekar i skolan.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 54.

Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 54.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Justerandes sign
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NORR IÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2018 “92“ 1 9
Diai'

Norrtälje 160217

Vänsterpartiet

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande
Skolverket har nu, på begäran av regeringen, tagit fram nya riktlinjer för
bamgruppsstorlekama i förskolan. Detta är någonting som vi i Vänsterpartiet är mycket glada
för. Skolverket förklarar att de nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån
tillgängliga studier och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en
barngrupp bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken
för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. Studier visar att
förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att
pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper
oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora
barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till
att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar
tryggheten. För barn mellan ett och tre år blir riktmärket för barngruppers storlek nu sex till
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. Skolverkets nya
riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och
fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.
Idag är snittstorleken på barngrupper i Norrtälje kommun (kommunala och fristående) 16,8
barn. Detta beror till stor del på att vi på landsbygden har en del mycket små barngrupper. I
tätorterna är det inte ovanligt med 25-30 barn i en grupp 4-6åringar. Det kan bli ett tufft arbete
att få de gruppstorlekarna att närma sig riktlinjerna. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om
att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att successivt minska antalet bam per grupp i
förskolan, men fatt avslag på detta. Argumenten har bl a varit att gruppstorleken inte spelar
någon roll, att det är svårt att bedöma vad som är en grupp i förskolan och att det viktiga är att
det finns tillräckligt med vuxna kring bamen. Nu har Skolverket slagit fast att argumenten för
mindre barngrupper är starkare. I kontakt med Lärarförbundet förordar de att kommunerna nu
tar fram handlingsplaner för att närma sig riktmärkena. Min fråga till Bam och skolnämndens
ordförande är således:
•

Är du nu beredd att låta ta fram en handlingsplan för att kommunen ska närma sig
riktmärkena för bamgruppsstorlekar i förskolan?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE)
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Svar på Interpellation från Catarina Wahlgren (V)

■■orfefjJaöbeteckn.

Catarina Wahlgren (V) ställer i en interpellation till mig en fråga om barngruppernas storlek i
förskolan
Frågan lyder
1,

Är Du beredd att låta ta fram en handlingsplan för att kommunen ska närma sig riktmärkena
för barngruppsstorlekar i förskolan?

M itt svar: Ja Vi kommer givetvis att ta fram en plan på hur vi i vår kommun skall klara av att följa de
riktlinjer som Skolverket nu tagit fram.
Norrtälje den 28 mars 2016
Olle Jansson (S)
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§ 55

Dnr 2016-000189 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunstyrelsens ordförande angående kommu
nens miljöarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 28, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående kommunens miljöarbete.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 55.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc................. ” Bilaga § 55.
Catarina Wahlgren (V), Berit Jansson (C), Kjell Jansson (M), Karin Karlsbro
(L), Johannes Folkesson (V), Tommy Grönberg (SD) och Hanna Stymne
Bratt (S) yttrar sig.
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens miljöarbete
I december 2014 lade Vänsterpartiet en motion om hållbara energislag. Denna motion besvarades i
november 2015 med att arbetet med att byta ut oljepannor mot mer långsiktigt hållbara energislag
fortgår i kommunen. Svaret kändes ganska tunt med tanke på att det vi föreslog var att kommunen
skulle arbeta fram en handlingsplan för omställning till långsiktigt hållbara energislag samt att den
planen också skulle innehålla förslag på konkreta, pedagogiska anläggningar som blir synliga för
invånare och besökare. A tt fortsätta arbetet med att byta ut kommunens gamla oljepannor kändes
minst sagt ambitionslöst i jämförelse med motionens andemening.
I slutet av 2013 kritiserar Kristian Krassman (s) i sin blogg det dåvarande högerstyret för en obefintlig
m iljö/klimatpolitik. Han menar att "politiken måste gå från snack till verkstad" och föreslår att
samtliga kommunens nämnder förbinder sig att använda 1 % av sin budget till klimat/miljörelaterade
projekt. Detta var också någonting som vi i Vänsterpartiet stödde. Idag sitter Socialdemokraterna i
styret tillsammans med M iljöpartiet och Centerpartiet. Där har de alla möjligheter att påverka de
pågående klimatarbetet i Norrtälje kommun. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
•

Hur ser ni på enprocentsmålet för klimatarbete idag?

•

Vilka mål finns fö r klimatarbetet i kommunen idag?

•

Är ni villiga att, som många andra kommuner, sätta upp ett mål om fossilfri kommun e tt visst
årtal?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet

2016-03-30

NORRTÄLJE
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Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V)
angående kommunens miljöarbete
Frågor:
Hur ser ni på enprocentsmålet för klimatarbete idag?
Vilka mål finns för klimatarbetet idag?
Är ni villiga att, som många andra kommuner, sätta upp ett mål om fossilfri
kommun ett visst årtal?
Svar:
Norrtälje kommun ska ha höga ambitioner för utvecklingen av ett hållbart
samhälle, vilket även ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som
beslutas om i nämnder och styrelser. Det innebär att ekologisk hållbarhet ska
beaktas fullt ut vid beslutsfattande och verkställande av beslut. Det innebär även
att varje nämnd och verksamhets klimatarbete behöver tydliggöras bättre än idag.
Utöver de målsättningar som respektive nämnd tar fram i pågående
planeringsarbete, ska ett övergripande miljö- och klimatstrategiskt program
utarbetas för helhetssyn och som en del av kommunens nya hållbarhetsarbete.
Ja.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 56

Dnr 2016-000207 092

Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
barn- och skolnämndens ordförande om åtgärder mot
mobbing
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde, då
interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Rohdin (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 29, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om åtgärder mot mobbing.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 56.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om åtgärder mot mobbing
Nyligen uppmärksammades vi på en polisanmälan om kränkande behandling av en elev i en
skola i Norrtälje kommun. Anmälningar om kränkande behandling eller mobbing vid skolor i
Norrtälje kommun är tyvärr ingen ovanlighet. Norrtälje skiljer sig inte heller från hur det ser
ut på andra håll i landet. Under 2015 kom 4 035 anmälningar in till Skolinspektionen. Det är
alldeles, alldeles för många.
Att ett barn som enligt lag är skyldigt att vistas i skolan fem dagar i veckan under skolåret
under minst nio år ska behöva utsättas för återkommande kränkande behandling är
oacceptabelt varje gång det händer. I skolan måste nolltolerans mot mobbing råda.
Ofta hänvisar de ansvariga i skolan, när det påtalas att de vuxna i skolan inte reagerat
tillräckligt tidigt eller i en del fall inte alls, att man har både riktlinjer, planer och organisation
för att ta sig an dessa övergrepp. Trots detta synes inte antalet fall av kränkande behandling av
barn i skolan minska vare sig i landet eller i Norrtälje kommun.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i barn- och skolnämnden KarlOlov Jansson:
1. Hur ser hittills beslutade program för åtgärder mot kränkande behandling av elever i skolor
i Norrtäljes kommun ut?
2. Vilka åtgärder har de senaste tre åren skett generellt och i enskilda faktiska fall av
kränkande behandling vid skolorna i Norrtälje kommun?
3. Vad avser barn- och skolnämnden vidta för ytterligare åtgärder för att på allvar minska och
eliminera fall av kränkande behandling av barn i skolor i Norrtälje kommun?

Lennart Rohdin (1)
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Dnr 2016-000209 092

§57

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till
kommunstyrelsens ordförande om strategi för använd
ningen av gamla konsthallen i framtiden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 30, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om strategi för användningen av gamla
konsthallen i framtiden.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 57.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..............” Bilaga § 57.
Karin Karlsbro (L), Kjell Jansson (M) och Anders Fransson (ROOP) yttrar
sig.
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Det är beklagligt att den ”gamla konsthallen” i tidigare brandstationen i ett av
Norrtäljes vackraste lägen inte används på ett sätt som kommer allmänheten
till del.
Mot bakgrund av det vill jag fråga kommunstyrelsens ordförade Ulrika Falk, om
vilken övergripande strategi som finns för att använda den i framtiden?
Karin Karlsbro
Gruppledare Liberalerna

2016-03-30
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Svar på interpellation från Karin Karlsbro (Fp) angående
”gamla konsthallen”
Fråga:
Vilken övergripande strategi finns for att använda den ”gamla konsthallen i
framtiden”
Svar:
Den gamla brandstationen är en kulturhistoriskt värdefull fastighet, med ett
strategiskt viktigt läge i stadskärnan. Förra mandatperioden beslutade den
moderatledda majoriteten att flytta Konsthallsverksamheten till ny fastighet i
staden. Med anledning av detta har samverkansstyret (S, C, Mp) pekat ut
följande strategi for den gamla brandstationen/konsthallen;
Fastigheten är inte till salu, men ny långsiktig hyresgäst sökes som kan uppfylla
kriterierna att verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten och öppen så
många av dygnets timmar som möjligt för att stärka en attraktiv och levande
stadskärna. Kommunen arbetar just nu med att ta in olika förslag på intressenter,
och vi hoppas att huset snart kan vara tillgängligt för allmänheten!

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 58

Dnr 2016-000210 092

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till
kommunstyrelsens ordförande om publicering av
handlingar och beslutsunderlag på webben
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 31, följande interpellation till kommun
styrelsens ordförande om publicering av handlingar och beslutsunderlag på
webben.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 58.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 58.
Karin Karlsbro (L), Kristian Krassman (S) och Ingrid Landin (MP) yttrar sig.
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I december 2014 lämnade jag in bifogad skrivelse till Kommunstyrelsen. Jag
har ännu inte fått något svar och handlingar till kommunes beslutande organ är
fortfarande inte tillgänga på tillfredsställande sätt.
Mot bakgrund av det vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Falk:
När kommer Norrtälje kommun att publicera handlingar och beslutsunderlag
på www.norrtälie på ett sätt som göra att allmänheten kan ta del av dem i
förväg och på så sätt vara delaktiga i samhällsdebatten?
Karin Karlsbro
Gruppledare Liberalerna
Skrivelse från Folkpartiet liberalerna
Till Kommunstyrelsen
20141201
EN ÖPPEN DEMOKRATI
Norrtälje kommun ska vara en öppen kommun där både enskilda individer liksom föreningar och
företagare ska välkomnas att delta i bygdernas utveckling.
Det kräver att det är lätt att ta del av information från kommunen och följa de politiska besluten.
Genom Norrtälje kommuns hemsida ska allmänheten enkelt kunna följa den demokratiska
beslutsprocessen och ta del av sunderlag och fattade beslut samt hitta kontaktuppgifter till
förtroendevalda
Det är också viktigt att de förtroendevalda och de politiska partierna enkelt och smidigt kan ta del av
underlag för att kunna vara delaktiga, insatta och pålästa under hela beslutsprocessen.
Idag är detta inte möjligt på det sätt som vore önskvärt.
Vår erfarenhet är att kallelser och protokoll som läggs ut på norrtalje.se saknar bilagor, vilket gör det
besvärligt att följa beslutsgången. Vi har också svårt att förstå varför inte kallelsen och ärendelistan till
dagens sammanträde (1 dec 2014) har lagts ut på norrtalje.se. Som exempel så har Täby kommun
möte med kommunstyrelsen idag och både kallelse och bilagor till mötet har varit offentliga sedan
åtminstone förra veckan.
Efter valet 2014 har nya fullmäktigeledamöter tillträtt. Ännu har ingen information gått ut om hur man
kommer åt handlingar digitalt genom inloggning. (Information om läsplattor har heller inte gått ut.)
Kompletta kontaktuppgifter saknas ännu. Dessvärre har handlingarna till dagens möte kommit mycket
sent och det har därför varit svårt att förbereda dagens möte.
Med denna skrivelse föreslår vi att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt
återkomma med förslag om rutiner för hur öppenheten och tillgängligheten till kommunala handlingar
säkras och hur hemsidan kan användas bättre till detta. Detta är ett viktigt led i att stärka demokratin
och uppmuntra fler att vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet.
Karin Karlsbro
Gruppledare (Fp)

2016-03-30
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Svar på interpellation från Karin Karlsbro (Fp) angående
publicering av handlingar på kommunens hemsida
Frågor:
När kommer Norrtälje kommun att publicera handlingar och beslutsunderlag på
www.norrtalje.se på ett sätt som gör att allmänheten kan ta del av dem i förväg
och på så sätt vara delaktiga i samhällsdebatten?
Svar:
Norrtälje kommun ska vara en öppen, transparent och inkluderande kommun.
Det är av stor vikt att allmänheten på ett enkelt sätt kan ta del av information och
handlingar från kommunen. Ett arbete pågår just nu för att uppnå interpellantens
intentioner under våren.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§59

Dnr 2016-000232 041

Planeringsförutsättningar 2017-2019 för budget 2017
och plan 2018-2019
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för planeringsperioden
2017-2019 för budget 2017 och plan for 2018-2019.

Reservationer
Liberalernas, Sverigedemokraternas och Roslagens Oberoende partis
ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Med ambition att höja kvaliteten inom skola, barnomsorg,
hälsoförebyggande arbete såsom kultur och fritid för alla samt möjliggöra ett
bra mottagande och integration for våra nya medborgare så ser vi i
Vänsterpartiet inte att vi kan låsa oss till ett planeringsunderlag med
oförändrad skattesats.”

Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningarna fastställs av kommunfullmäktige och är
förutsättningar för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder
och kommunalförbundet lämnar underlag till Verksamhetsplaner och Mål
och budget i juni. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget den
7 november och nämnder samt kommunalförbund beslutar om
Verksamhetsplaner i november eller december. Kommunens bolag omfattas
av beslutad planeringsprocess.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 30, den 14 mars 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 47, den 2 mars 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 februari 2016.
Planeringsförutsättningar för 2017-2019 med budget för år 2017 och plan för
år 2018-2019.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Ingrid Landin (MP), Olle Jansson (S), Berit Jansson (C),
Mats Wedberg (MP) och Hanna Stymne Bratt (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) och Karin Karlsbro (L) yrkar på i första hand
återremiss och i andra hand avslag.
Tommy Grönberg (SD) yrkar på återremiss.
Catarina Wahlgren (V) meddelar att Vänsterpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet och avser lämna
protokollsanteckning.
Kjell Jansson (M), Bo Wetterström (M) och Kristian Krassman (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om frågan ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att frågan ska
avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
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§60

Dnr 2015-000344 351

Återremiss - Godkännande av förstudie avseende
möjlig utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt 5 kap 36§ kommunallagen minoritetsåterremittera ärendet med följande motiveringar:
Moderaterna med instämmande av Roslagens Oberoende Parti:
”Exploateringsintäkter för området vid befintligt reningsverk ska redovisas i
ärendet. Kommunfullmäktige måste få de ekonomiska förutsättningarna
klargjorda innan slutgiltigt beslut tas för att gå vidare med en utbyggnad av
Lindholmens reningsverk.”
Sverigedemokraterna
”Mer jämförande alternativ till Lindholmen. Bättre underlag för
kapitalbortfall p.g.a. Lindholmens utbyggnad av värdefull mark på Solbacka
Strand. Både avseende mark som tas i anspråk och som kunnat säljas och
förfulning av området samt miljöpåverkan, vilket drar ner värdet på
intilliggande mark.”
Liberalerna
”1 översiktsplanen anges att Lindholmen ska avvecklas/flyttas och att
Kapellskärs reningsverk ska byggas ut ”för att möta framtiden”. Trots detta
finns i dagens beslutsunderlag endast en mycket utförlig redovisning om
skälen till varför kommunen ska satsa på en utbyggnad av Lindholmens
reningsverk. Något jämförligt material för Kapellskärs förutsättningar
saknas.”

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 1 april 2015
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda
möjligheterna och konsekvenserna av att bygga ut Lindholmens
avloppsreningsverk för framtida utökat behov av avloppsrening till år 2045.
Enligt Norrtälje kommuns gällande översiktsplan ska Lindholmens
avloppsreningsverk läggas ner och flyttas till Kapellskärsreningsverk som
ska byggas ut.
Förstudien har nu genomförts och förordar en fortsatt lokalisering av
avloppsreningen till Lindholmen då en utbyggnad av Kapellskärs
reningsverk skulle innebära stora kostnader. Om en utbyggnad av
Lindholmens avloppsreningsverk skulle ske kommer inte målsättningen i
Norrtälje kommuns VA-policy kunna uppnås om minskade eller oförändrade
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utsläpp av näringsämnen till Norrtäljeviken. Kraven från länsstyrelsen
miljöprövningsdelegation kommer dock troligen vara mindre stränga varför
kommunfullmäktige föreslås besluta att göra ett avsteg från VA-policyn och
dimensionerna Lindholmens utbyggnad utifrån miljöprövningsdelegationens
krav. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2016, § 13, att
återremittera ärendet med uppdraget att komplettera med underlag rörande
dimensionering och utsläppskrav.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-14, § 31, förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förstudierapport
”Avloppsrening i Norrtälje stad - Lindholmen”.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från Översiktsplan 2040
och förorda Lindholmens avloppsreningsverk för framtida
avloppsvatten-rening med en tidshorisont till år 2045.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att ett utbyggt Lindholmens
avloppsreningsverk ska dimensioneras i enlighet med de utsläppskrav
som länsstyrelsens miljöprövningsenhet fastställer.

4.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra fördjupade studier av
teknik- och processval för utbyggnaden samt framtagande av handlingar
för samråd och tillståndsansökan.

5.

Kommunstyrelsen beviljas 4 mnlcr i investeringsanslag för
utredningskostnaderna.

6.

Investeringsanslaget finansieras med egna medel.

7.

Kapitalkostnaderna om cirka 250 tkr årligen finansieras inom VAkollektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 45, den 2 mars 2016.
Avloppsrening för Norrtälje stad - Lindholmen, Förstudierapport, daterad
den 21 december 2015.
Beslutsunderlag - bilaga till förstudie, daterad den 21 december 2015.
Beslutsunderlag Bilaga 1 Utbyggnadsförslag.
Beslutsunderlag Bilaga 2 Tidplan.
Dimensionerande förutsättningar för Lindholmens avloppsreningsverk,
Rapport daterad den 23 februari 2016.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Berit Jansson (C), Catarina Wahlgren
(V) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Anders Fransson (ROOP), Åsa Wennerfors (L) och
Mikael Strandman (SD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand
avslag.
Lotta Lindblad Söderman (M) yrkar avslag.
Ann Lewerentz (M), Hans Andersson (L), Ingmar Ögren (SD) och Roger
Pettersson (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet
Omröstning begärs

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat

Med 33 ja-röster, 27 nej-röster och 1 vakant beslutar kommunfullmäktige
återremittera ärendet med minoritetsåterremiss.

Beslutet ska skickas till
VA-avdelningen
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§61

Dnr 2016-000165 107

Godkännande av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Östhammars och
Österåkers kommuner om aktieinnehav i Visit Roslagen AB (org nr 5565252722).

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun föreslås träffa avtal med Östhammars och Österåkers
kommuner om aktieinnehav i Visit Roslagen AB (VRAB). Syftet är att säkra
långsiktigt och ansvarstagande ägande i destinationsbolaget, särskilt i
samband med att hembudsklausulen kan komma att försvinna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 32, den 14 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 27, den 17 februari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2016.
Avtalsförslag.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Näringslivs- och kommunikationsavdelningen
Visit Roslagen AB
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Dnr 2012-000567 344

§62

Slutredovisning av del av investeringsprojekt anslutning av kommunalt vatten och avlopp för objekt
Envikens verksamhetsområde.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investerings
projekt 12012, objekt 4234.

Sammanfattning av ärendet
För Envikens verksamhetsområde öronmärktes ett investeringsbelopp om
93 466 tkr i syfte att tillgodose 474 fastigheters behov av kommunalt VA.
Utfall av investeringskostnaden inklusive prognos om återstående kostnader
är 78 895 tkr.
Intäkterna från anläggningsavgifter for delprojektet antogs i samband med
investeringsbeslutet uppgå till 123 240 tkr. Utfallet inklusive prognos uppgår
till 76 879 tkr, det innebär att intäkterna täcker 97 % av
investeringskostnaderna. Kalkylerade intäkter i investeringsbeslutet kan
därmed konstateras ha beräknats på felaktiga grunder med för höga
anläggningsavgifter samt även inklusive moms. Ytterligare rutiner för
kvalitetssäkring vid framtagande av investeringsbeslut har införts för att
säkerställa att liknande avvikelser förebyggs i framtiden. Samtliga
avgiftsskyldiga fastigheter har meddelats förbindelsepunkt och fakturerats
för anläggningsavgift. Vad gäller genomförandet är projektet lyckat då den
totala kostnaden per fastighet är lägre än de flesta tidigare genomförda
projekt. Intresset för faktisk anslutning till det nya kommunala VA-nätet är
dessutom stort.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 33, den 14 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 28, den 17 februari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2016, inklusive
bilagorna 1-2.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
VA-avdelningen
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Dnr 2011-001820 822

§63

Slutredovisning av investering gällande nybyggnad av
badhus på fastigheten Tälje 4:60, Södra Bergen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsekontorets slutredovisning
av projekt Norrtälje Badhus, nybyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-07 § 329, att anslå
investeringsmedel om 130 000 tkr för byggnation av ett nytt badhus på
fastigheten Tälje 4:60, Södra bergen i Norrtälje. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2013-06-12 AU § 185b att anslå ytterligare 10 000
tkr för parkering och yttre mark runt Norrtälje badhus samt 1 000 tia för
anläggande av en dagvattendam för salamandrar efter överenskommelse med
Länsstyrelsen.
Byggprojektet är nu avslutat och totalkostnaden är 179 098 tia mot anslagna
141 000 tia, vilket ger en ekonomisk avvikelse om -38 098 tkr. Huvudsaklig
orsak till avvikelsen är en alltför optimistisk investeringskalkyl avseende
kostnader för installationer. Byggprojektet måste bortsett denna avvikelse
betraktas som lyckat då badhuset blivit mycket uppskattat. Byggprojektet
och entreprenadformen har även uppmärksammats av byggbranschen och
badhuset nominerades och gick till final i tävlingen årets byggprojekt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 34, den 14 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 44, den 2 mars 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2016.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Fasti ghetsa vdelningen
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§64

Dnr 2015-001351 091

Besvarande av motion från Ann Lewerentz (M) om att
ge utbildningsnämnden i uppdrag att organisera och
erbjuda UF (Ung Företagsamhet) till samtliga program
på Rodengymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kommun
styrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 25 januari 2016 och
utbildningsnämndens yttrande från den 16 december 2015, § 101.

Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) lämnade in rubricerade gruppmotion från moderaterna
på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2015. Motionärerna
föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att organisera och erbjuda UF
(Ung Företagsamhet) till samtliga program på Rodengymnasiet.
Utbildningsnämnden antog den 16 december 2015, § 101, barn- och
utbildningskontorets yttrande som sitt eget och föreslog att
kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses som besvarad. Med
bakgrund av som framkommit i beredningen av ärendet föreslås
kommunstyrelsen bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 35, den 14 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 30, den 17 febmari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2016.
Ann Lewerentz (M) motion den 2 november 2015.
Utbildningsnämndens beslut den 16 december 2015, § 101.
Barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2015.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne Bratt (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden
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Dnr 2015-000396 091

§65

Motion från Ann Lewerentz (M) om inrättande av en
specialistklass i matematik på Rodengymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommun
styrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2016 och
utbildningsnämndens yttrande från den 16 december 2015, § 100.

Reservationer
Moderaternas, Liberalernas och Roslagens Oberoende Partis ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) lämnade in rubricerade gruppmotion från moderaterna
på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2015. Motionärerna
föreslår att utbildningsnämnden far i uppdrag att inrätta en specialistklass i
matematik inom ramen för naturprogrammet på Rodengymnasiet för att på
så sätt höja Rodengymnasiets status och i möjligaste mån få eleverna att
stanna kvar och studera i Norrtälje. Motionärernas förhoppning är också att
specialistklassen ska locka elever från andra kommuner att resa till Norrtälje
för att studera. Kommunstyrelsekontoret anser att motionen kan avslås med
hänvisning till att majoriteten av de elever som studerar vid programmen
(NA) och (TE) på Rodengymnasiet redan idag läser den högsta
matematikkursen, matematik 5, inom det individuella valet. Dessutom är det
tveksamt om inrättandet av en särskild specialistklass för matematik skulle
höja Rodengymnasiets status och vara avgörande för om fler elever väljer
Rodengymnasiet framför andra gymnasier.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 29, den 17 februari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 januari 2016.
Ann Lewerentz (M) motion den 4 maj 2015.
Utbildningsnämndens beslut den 16 december 2015, § 100.
Barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2015.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne Bratt (S) och Gunnar Kjelldahl (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Ann Lewerentz (M), Karin Karlsbro (L) och Anders Fransson yrkar bifall till
motionen.
Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommun
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden
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§66

Dnr 2015-000215 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) m.fl. om en öppen
demokrati
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning kommunstyrelse
kontorets yttrande den 27 januari 2016, att motionen anses besvarad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommun
styrelsens för vidare utredning om dels om och hur handlingar ska
publiceras på Norrtälje kommuns hemsida och dels om och hur
norrtalje.se kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt utifrån ett
demokratiskt perspektiv.

Reservationer
Liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro, Hans Andersson och Åsa Wennerfors, samtliga (L), har den
16 februari 2015, lämnat in en motion där de föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att ta fram rutiner för hur öppenhet och tillgänglighet till
kommunala handlingar säkras samt att kommunstyrelsen ska utarbeta ett
förslag om hur Norrtälje.se kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt
utifrån ett demokratiskt perspektiv.
På kommunens hemsida publiceras idag kallelser med föredragningslista och
protokoll från nämnderna men inte själva beslutsunderlaget. Detta på grund
bland annat av personuppgiftslagens restriktioner. Norrtälje kommun kan
inte heller förutsätta att den enskilde medborgaren vill att dennes skrivelser
eller andra dokument med personuppgifter publiceras på kommunens
hemsida. Allmänintresset kan inte vara större en den enskildes rätt till
integritet. Om handlingar som innehåller personuppgifter publiceras måste
dessa personuppgifter maskas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 37, den 14 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 46, den 2 mars 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2016.
Motion från Karin Karlsbro, Hans Andersson och Åsa Wennerfors, samtliga
(L), den 16 februari 2015.
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Europeiska kommissionen - Pressmeddelande: Överenskommelse om
kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre
marknaden

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunst yreisens förslag.
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§67

Dnr 2016-000343 091

Motion från Ingmar Ögren (SD) avseende undersökning
av förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) lämnar in följande motion avseende undersökning av
förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik.
”Motion etc............” Bilaga § 67.
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Motion från Sverigedemokraterna avseende undersökning av
förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik
S y fte
U ndersöka om m o d e m fordons- och IT -teknik in n eb är m ö jlig h eter att lö sa glesb y g d en s p ro b lem m e d k o llek tiv trafik , både
de h ö g a k o stn ad er och den låg a tu rtäth et som g äller idag.

Bakgrund
• i G o o g les fo rarlö sa ro b o tb ilar h a r n u avverkat 1,600,000 k m u ta n att bli sk y ld ig a till n å g o n trafik o ly ck a
• * F lera tillv erk are arb etar n u m e d förarlös te k n ik
•
R esan d e i kollektivtrafiken h a r n u m e ra tillg ån g till m obiltelefon
•
E ld riv en kollek tiv trafik kan in n e b ära ek o n o m isk a och m iljö m ä ssig a v in ster

Vision
En k o llek tiv trafik p å landet d är resenärer, v ia m o b iltelefo n , k an k alla p å sm å eld riv n a ro b o tb ila r fö r att fa ra till k n u tpunkter
där resenären stig e r om till k o n v en tio n ell kollektivtrafik.

Yrkande
M o t bakg ru n d av a tt N orrtälje ä r den k o m m u n i S tockholm s län som h a r m e st g lesb y g d y rk ar vi p å att k o m m u n e n ta r
in itiativ till och b ek o star en u n d ersö k n in g , so m innefattar:
•
U nd ersö k n in g av teknikläge, u tv e ck lin g sp lan e r och kostn ad sp ro g n o s fö r ro b o tfo rd o n h o s G oogle o ch andra
m ö jlig a leverantörer.
•
Ö vergrip an d e u n d ersö k n in g av fö ru tsättn in g ar och arbetsvolym fö r p ro g ra m v ara fo r att rea lise ra m o b ilan ro p ad
kollek tiv tra fik m e d ro b o tfo rd o n
•
U n d ersö k n in g av sv en sk a ju rid isk a fö ru tsättn in g ar
•
U n d ersö k n in g av fö ru tsättn in g ar fö r b id rag till ett p ilo tp ro jek t h o s V in n o v a o ch E U
F ö r SD N o rrtelje
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§68

Dnr 2016-000371 091

Motion från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson
(ROOP) och Catarina Wahlgren (V) om att det är dags
att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och
cyklister
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP) och Catarina Wahlgren (V)
lämnar in följande motion om att det är dags att förbättra säkerheten för
Norrtäljes fotgängare och cyklister.
”Motion etc..........” Bilaga § 68.
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Motion till Norrtälje Kommunfullmäktige

CC l
f l y

Nu är det dags att förbättra säkerheten för Norrtäljes
fotgängare och cyklister!
Ett s to rt antal fö re n in g a r (48 st) ru n to m i N orrtälje kom m un har i en skrivelse till
kom m unstyrelsen p åta la t behovet av en storsatsning på cykelvägar. Skrivelsen innehåller
många intressanta synpunkter.
Det gällande program m et fö r utbyggnad av cykelvägarna i kom m unen reviderades 2011 och
har sin grund i det program som beslutades 2 0 0 4 .1pro gram m et uttrycks d e t ty d lig t
a tt gjorda prioriteringar endast är vägledande och a tt utbyggnaden av cykelnätet
anpassas till praktiska omständigheter
På sidan 1 kan vi också läsa a tt
gjord prioritering inte är bindande utan vägledande
Detta kan förklara a tt så m ycket av d et som planerades inte b liv it u tfö rt. Inte ens de mest
p rio rite ra d e cykelvägarna har alla färdigställts.
Stockholm s kom m un anslår 1 m iljard kro n o r till nya cykelvägar de kom m ande fyra åren.
Huddinge satsar 80 m iljo n e r k ro n o r/å r de närm aste 15 åren.
1 N o rrtä lje verkar d et som a tt bilen är norm vid u tform ningen av tra fik m iljö n . För fotgängare
och cyklister finns ingen plats. De få r slåss med bilarna om u trym m e t. Det är knappast a tt
rekom m endera a tt gå eller cykla på de m er tra fikerad e vägarna. Barn kan in te ta sig till skola,
fritidsanläggningar och kom pisar på egen hand. Nu är det hög tid a tt ändra på d etta !
Ur e tt säkerhets-, folkhälso- och m iljöperspektiv är det av y tte rsta v ik t a tt e tt n y tt och
ra d ikalt fö rb ä ttra t program fö r utbyggnad av gång- och cykelvägar tas fram . Detta program
ska precisera vad som ska byggas, när det ska byggas och h ur finansieringen ska gå till. Gångoch cykelvägar bör byggas ö verallt där säkerheten och fra m ko m lig h ete n behöver förbä ttra s.
P rogram m et bör, som föreningarna skriver, också lägga sto r v ik t på säkerheten fö r de elever
som ska ta sig till och från skola och fritid s a k tiv ite te r på landsbygden såväl som i tä to rte rn a .
För a tt minska olycksriskerna är d et v ik tig t a tt gång- och cykelvägarna separeras från
b iltra fike n . Slutligen behöver nätet av gång- och cykelvägar byggas ihop, så a tt d et b lir e tt
sam m anhängande nät.
De förslag som föreningarna fra m fö rt till Kom m unstyrelsen fö rtjä n a r a tt tas på allvar. D ärför
fö r vi dem vidare i denna m o tio n och föreslår därmed:

/

•'

j

■

a tt kom m unen ta r fram e tt n y tt program fö r utbyggnad av gång- och cykelvägar i
N orrtälje kom m un - e tt program som innehåller en preciserad och realistisk tidplan
och en finansiering som garanterar e tt genom förande enligt tidplanen

-

a tt cykelprogram m et särskilt p rio rite ra r byggandet av gång- och cykelvägar inom en
radie av 3 km ru n t alla skolor fö r a tt icke skolskjutsberättigade elever ska kunna ta sig
till och från skolan på e tt säkert sätt

■

a tt cykelprogram m et särskilt p rio rite ra r byggandet av gång- och cykelvägar så a tt
barn och ungdom ar kan ta sig till och från fritidsanläggningar på e tt säkert sätt

■

a tt kom m unen särskilt uppm ärksam m ar de problem som finns på landsbygden och
där p rio rite ra r gång- och cykelvägar utm ed de mest tra fikerad e vägarna

>

a tt gång- och cykelvägar i ö vrig t ska byggas där säkerhet och fra m ko m lig h e t behöver
förbä ttra s

■

a tt gång- och cykelvägar inom tä to rte rn a i m öjligaste män separeras från b iltra fiken

■

a tt nätet av gång- och cykelvägar ska vara sammanhängande

-

a tt fra m tagandet av e tt n y tt cykelprogram sam t utbyggnaden av gång- och cykelvägar
genom förs i sam arbete med m edborgarna och föreningslivet

Liberalerna

Roslagens oberoende parti

V änsterpartiet

Karin Karlsbro

Anders Fransson

Catarina W ahlgren
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Dnr 2016-000230 092

§69

Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till byggnadsnämndens ordförande
angående byggande och planering i Norrtäljes
glesbygd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får bevaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfull
mäktiges godkännande följande interpellation till byggnadsnämndens
ordförande angående byggande och planering i Norrtäljes glesbygd.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 69.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 4 (4 9 )

/

/
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Interpellation ställd till
Byggnadsnämndens ordförande
angående byggande och planering i
Norrtäljes glesbygd.

Bakgrund
På Väddö gäller nu sedan flera år så kallat ”militärt, samråd”, som motiveras med buller från
skjutfältet. Detta innebär att många fastighetsägare godtyckligt har fråntagits en väsentlig del av
nyttan av sin egendom, nämligen rätten att bygga. Detta kan upplevas som ett brott mot FNs
mänskliga rättigheter artikel 17 eftersom inget störande buller upplevts under åtskilliga år.
Artikel 17.
Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt

1.
och tillsammans med andra.
Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Vi upplever för närvarande en bostadsbrist av en icke tidigare skådad omfattning, på grund av
mflyttningstrycket mot Stockholms län samt eftersom en ny lag från första mars ställer krav på att
kommunerna tillhandahåller bostäder för kommunplacerade flyktingar. Detta kan upplevas som
”nya förhållanden” jm l Plan och Bygglagen kapitel 4, 39§ och motivera upphävande av de
detaljplaner på landsbygden som begränsar ytan för nya byggnader.

Frågor
1. Anser Byggnadsnämndens ordförande att fortsatt byggförbud p. g. a. ”militärt samråd” på Väddö,
motiverat av icke befintligt buller från skjutfältet, är förenligt med artikel 17 i FNs deklaration om
mänskliga rättigheter? Om inte, vilka initiativ avser Byggnadsnämnden ta eller har tagit för att rätta
till detta missförhållande?'
2) Anser Byggnadsnämndens ordförande att den del av mflyttningstrycket på Stockholmsregionen,
som faller på Norrtälje, är ett sådant nytt ”förhållande av allmän vikt” att upphävande av
begränsande detaljplaner på landsbygden är motiverat? Om så, hur avser ordföranden agera och
vilken tidplan gäller?
För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

Mikael Strandman

Ingmar Ögren
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§70

Dnr 2016-000358 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till teknik- och
klimatnämndens ordförande om avtalet med Green
Landscaping
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till teknik- och klimatnämndens ordförande om avtalet med
Green Landscaping.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 70.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 5(49 )

Interpellation till Berit Jansson ordförande i Teknik &
Klimatnämnden

Det har signalerats från dig och t f Samhällsbyggnadschefen att avtalet
med Green Landskaping inte ska förlängas. Skötseln av grönytor samt
blommor i kom m unen har ingått i avtalet. D etta har Green skött
föredömligt. Invånarna är väldigt nöjda. Snöröjningen är ett
förbättringsområde. Green har i huvudsak anlitat lokala företag som
utfört driften. D et känns inte genom tänkt att avbryta kontraktet med
Green.

Fråga 1: Vad är skälet till att avtalet bryts?

Fråga 2: Hur har du tänkt att utvändig skötsel av kom m unens mark
ska fungera i framtiden?

Fråga 3: Vill du göra en ny upphandling med sam m a driftsansvar på
entreprenören som nu?

Fråga 4: H ar du räknat m ed kostnaderna ökar m er än index för en ny
entreprenad?
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§71

Dnr 2016-000361 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämn
dens ordförande om boenden för ensamkommande
flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om boenden för ensamkom
mande flyktingbarn.
”Interpellation etc............” Bilaga § 71.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande
Nya boenden för ensamkommande flyktingbarn ploppar upp här och var i
kommunen. Information om var och för hur många är otydlig, därför vill jag
ställa följande frågor.
Jag undrar på vilket plan du anser att besluten om boenden bör fattas. Är det,
du/tjänstemännen, socialnämnden eller fullmäktige som bör fatta besluten?
På vilka ställen kommer det att vara aktuellt med nya etableringar under året?
Vad anser du är rimligt långa kontrakt för boenden som kommunen hyr för
ändamålet?
Hur ser hyresförhållandena ut för de paviljonger kommunen planerar hyra in?

Ann Lewerentz, M

tJ J
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Dnr 2016-000360 092

§72

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrel
sens ordförande om integration av ensamkommande
flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om integration av ensam
kommande flyktingbarn.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 72.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 7(49 )
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Interpellation till Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande
Norrtälje Kommun har blivit ålagd att ta emot 202 ensamkommande
flyktingbarn under 2016. Under 2016 togs 169 barn/unga emot. Utöver detta
finns även ett antal unga placerade av andra kommuner på olika boenden i vår
kommun. Det finns uppgifter på att totalt ca 600 ensamkommande flyktingbarn
är placerade i Norrtälje kommun.
Detta ställer stora krav på skola med svenskundervisning och skolgång,
sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och övrig integration.
Hur ser kommunledningens övergripande strategi för att dessa barn/unga ska
få en bra start i sitt nya hemland med skolgång/sjukvård mm?
Hur kommer du att jobba med integrationen av dessa unga?

Ann Lewerentz, M
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§73

Dnr 2016-000367 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunalrådet
Berit Jansson (C) om en aktivitetspark för ungdomar i
Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunalrådet Berit Jansson (C) om en aktivitetspark för
ungdomar i Hallstavik.
”Fråga etc.............” Bilaga § 73.
Kommunalrådet Berit Janssons (C) svar:
”Aktivitetsparken ska byggas. Den är nu på planeringsstadiet och kommer
upp på nästa möte med Hallstaviksnätverket.”

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

IL -
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3 8(49 )

NORR 1ÄLJE KOMMUNSTYRELSE]
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FRÅGA
med anledning av att berit jansson centern har uttalat sig om att vill göra
en landsbygdssatsning så vill ja g ställa följande fråga
vid ett möte i hallstavilc sa berit jansson att man ska bygga en
aktivitetspark för ungdomar
jag skulle vilja veta när i tiden den ska byggas
om den inte ska byggas så vill ja g veta varför

änders franson
gruppledare ROOP
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§74

Dnr 2016-000368 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunalrådet
Berit Jansson (C) om hyreslägenheter i Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan härmed besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunalrådet Berit Jansson (C) om hyreslägenheter i
Hallstavik.
”Fråga etc..........” Bilaga § 74.
Kommunalrådet Berit Janssons (C) svar:
”Vi känner till att det är kö i Hallstavik. Bostadsförsöijningsprogrammet
kommer hösten 2016 och där kommer prioriterade områden att tas fram.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 9(49 )

NORRTÄLJE KOMMUNST,

FRÅGA

Diari

med anledning av att berit jansson centern har uttalat sig om att vill göra
en landsbygdssatsning så vill jag ställa följande fråga
i hallstavik är det ett par års väntan för att få en hyreslägenhet
kan berit jansson centern tänka sig att m edverka till att det byggs fler
hyreslägenheter genom roslagsbostäder
om ja när kan det tänkas i tiden
vid nej varför inte

änders franson
gruppledare ROOP
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§ 75

Dnr 2016-000369 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunalrådet
Berit Jansson (C) om Singö skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan härmed besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunalrådet Berit Jansson (C) om Singö skola.
”F rå g a .............” Bilaga § 75.
Kommunalrådet Berit Janssons (C) svar:
”Jag har idag varit i kontakt med barn- och utbildningskontoret och det finns
plats för fler elever i Grisslehamns skola, Norrsundsskolan och Älmsta
skola.”

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

^

I
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FRÅGA
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med anledning av att berit jansson centern har uttalat sig om att vill göra
en landsbygdssatsning så vill jag ställa följande fråga
med anledning att älmsta skolan inte kan ta emot fler barn F-5 och att det
är fullt i grisslehamn F-6 så undrar jag om berit jansson kan tänka sig att
m edverka till att öppna singö skola igen
vid nej så vill jag veta hur en barnfamilj ska kunna flytta ut på
väddöbygden om man inte kan få plats i skolan
änders franson
gruppledare ROOP

t$ J
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Dnr 2016-000370 093

§76

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommun
styrelsens ordförande om sommarjobb för skol
ungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om sommarjobb för
skolungdomar.
”Fråga etc..........” Bilaga § 76.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Alla vill inte ha sommarjobb i kommunens verksamheter. Många får
sommarjobb i privata näringslivet.
Förra året tredubblades antalet platser i kommunens verksamheter till 118.1
år har vi 190 platser och hoppas att det kan bli fler.
Detta är naturligtvis en prioriterad fråga, ingen ska behöva vara utan
feriejobb”

Justerandes sinn

Utdragsbestyrkande

4 1 (4 9 )

Norrtälje m m r

FRÅGA
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när socialdemokraterna satt i opposition så krävde m an att borgarna skulle
se till att alla skolungdomar fick som m arjobb
m an hänvisade till sossestyrda nynäsham n som de tyckte var en
föregångskomm un
nu kan man läsa i NT att bara ca 190 ungdom ar får jobb
jag vill ställa följande fråga till kom m unalrådet ulrika falk
varför får inte alla skolungdomar jobb i norrtälje kom m un som man krävt i
16 år

änders franson
gruppledare ROOP
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Dnr 130145

§77

Val av ersättare i teknik- och klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Inger Lund-Jansson (MP) till ersättare i teknikoch klimatnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14, § 27, valdes ersättaren
Sverker Nyman (S) till ny ledamot efter Kristian Krassman (S) som beviljats
entledigande från uppdraget.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Inger Lund-Jansson
PA/Lön
Registret

Juste rf“ J ---- :—

Utdragsbestyrkande

4 2 (4 9 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-04
Kommunfullmäktige

Dnr 130146

§78

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Tommy Grönberg (SD) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 2016-02-22, § 40, Susanne
Ljunggren (SD) entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tommy Grönberg
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

u

Utdragsbestyrkande
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§79

Dnr 130147

Val av ledamot i val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja nuvarande ersättaren Sandra Ljunggren
(SD) till ledamot och Sune Rehnberg (SD) till ersättare i val- och
förtroendemannanämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 2016-02-22, § 40, Susanne
Ljunggren (SD) entledigande från uppdrag som ledamot i val- och
förtroendemannanämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Sandra Ljunggren
Sune Rehnberg
PA/Lön
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr 2016-000206 102

Sandra Ljunggren (SD), avsägelse av uppdrag som
ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sandra Ljunggren (SD) begärt entledigande
och väljer nuvarande ersättaren Lena Rehnberg (SD) till ledamot och Dennis
Ekström (SD) till ersättare i socialnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Ljunggren (SD) avsäger sig i skrivelse 2016-02-23 uppdrag som
ledamot i socialnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Sandra Ljunggren
Lena Rehnberg
Dennis Ekström
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000291 102

§81

Suzanne Larsdotter (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Suzanne Larsdotter (S) begärt entledigande
och uppdrar till kommunkansliet hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
för Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Suzanne Larsdotter (S) avsäger sig i skrivelse 2016-03-15 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Suzanne Larsdotter
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 6 (4 9 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-04
Kommunfullmäktige

§82

Dnr 2016-000340 102

Per Claesson (V), avsägelse av uppdrag som ledamot i
val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Per Claesson (V) begärt entledigande.

Sammanfattning av ärendet
Per Claesson (V) avsäger sig i skrivelse 2016-03-23 uppdrag som ersättare i
val- och förtroendemannanämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendemannanämnden
Per Claesson
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§83

Dnr 2016-000359 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anders Jonsson (S) begärt entledigande.

Sammanfattning av ärendet
Anders Jonsson (S) avsäger sig i skrivelse 2016-03-31 uppdrag som ersättare
i socialnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Anders Jonsson
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 8 (4 9 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-04
Kommunfullmäktige

§ 84

Dnr 129994

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

KS 16-278 752
Socialkontoret, Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL
KS 16-10 102
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2016-03-15, ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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