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Plats och tid
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N ärvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER l: a valkretsen
Kjell Jansson
M
M
Bino Drummond
Mats Hultin
M
Irene Solberg Ruhn
M
Ann Lewerentz
M
Lotta Lindblad Söderman
M
Cecilia Nordström
M
M
Hamed Abbasi
M
Bo Wetterström
M
Svante Norström
M
Stina Berg
C
Per Lodenius
C
Gunnar Kjelldahl
C
Karin Broström
FP
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
FP
KD
Ulla-Britt Pettersson
S
Ulrika Falk
s
Olle Jansson
s
Hanna Stymne Bratt
s
Sune Alm
s
Lenneke Sundblom
s
Kristian Krassman
s
Margareta Lundgren
s
Elizabeth Sahlén Karlsson
s
Kerstin Bergström
s
Måns Nilsson
s
Sara Hansson
V
Catarina Wahlgren
V
Christina Hamnö
MP
Ingrid Landin
MP
Mats Wedberg
MP
Annette Nilsson
SD
Mikael Strandman
SD
Sandra Ljunggren
SD
Iryna Ryballco Carlsson

4
V

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

N
F
F

(Ingm ar Wallén)
(H enrik H edensiö)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F

(Tom m y Grönberg)
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LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
M
Inger Nordqvist
M
Sören Forslund
M
Annette Tagesson
M
Roland Brodin
M
Berit Jansson
C
Anders Olander
C
Tommy Lundqvist
C
FP
Hans Andersson
Aleksandar Smdovic
S
Kjell Drotz
S
S
Bodil Henriksson
S
Niklas Johansson
Lena Svenonius
S
Andreas Hofbauer
s
s
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
s
s
Ragnar Bergsten
V
Johannes Folkesson
MP
Mats Wilzén
SD
Sune Rehnberg
SD
Susanne Ljunggren
Ingmar Ögren
SD
ROOP
Irene Brändström
ERSÄTTARE l: a och 2:a valkretsen
M
Helena Slawinslca
M
Jens Andersson
M
Ingmar Wallén
M
Henrik Hedensiö
M
Susanne Lippert Enquist
M
Klas Zettergren
M
Johnny Mattsson
M
Johnny Pettersson
C
Carina Jansson
C
Bengt Ericsson
C
Jane Trepp
FP
Lennart Rohdin
FP
Jessica Wiklund
KD
Göte Waara
KD
Bennit Jennerstål
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N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F

(R obert Johansson)

NTj (Nils M atsson)
F
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F
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N
N
N
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KF § 1
Val av justeringsm än och tillkännagivande om justering
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Hanna Stymne Bratt (S) och Ann
Lewerentz (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 24 februari 2015,
kl 15.00.

Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunM lmäktige 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-2385 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kom m unalrådet Ingrid Landin (MP) om skelettplanen för hamnen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 10 november 2014, § 185, följande interpellation till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om skelettplanen för hamnen.
”Interpellationen etc..........” Bilaga § 2.
Beslutande sam m anträde

Kommunalrådet Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 2.
Mats Wedberg (MP), Anders Fransson (ROOP), Karin Karlsbro (FP),
Catarina Wahlgren (V), Kjell Jansson (M), Berit Jansson (C) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Interpellation angående skelettplanen för hamnen
till kommunalrådet Ingrid Landin MP

För ett antal månader sedan så antogs skelettplanen för hamnen i Norrtälje. En
av motståndarna då var Miljöpartiet som ville stoppa den
nu kan man läsa i media att Miljöpartiet kompromissar om den
då är min fråga
• Hur är tanken med en sån kompromiss är det så att miljöpartiet kan
tänka sig 1500 lägenheter och höga hus
[NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2014 -11- 0 5
Anders Fransson ROOP

I

Svar p å in terp ella tio n från ROOP an gåen d e sk elettp la n en och M iljöpartiet de grönas
in ställn ing till den.

Miljöpartiet har försökt vidga diskussionen och peka på innehållet i ham nprojektet i ett
bredare perspektiv. Vi har saknat en övergripande idé från den förra kommunledningen som
handlar om m er än antal bostäder.
Vi har saknat en politisk vilja från den förra kommunledningen att formulera visioner kring
hur staden skall byggas hållbart.
Miljöpartiet hade en annan inriktning n är det gäller skelettplanen och är inte ansvarig för
utformningen som den fått.
När den nu kommit till fastställelse ä r den ett juridiskt dokument som är antagen i
demokratisk ordning och blir mycket svår att påverka utan stora kostnader och juridiska
förvecklingar. Det är inte heller vår avsikt.
1 det nya sam verkansstyret i kommunen, där Miljöpartiet ingår, måste vi ta ansvar för att den
fortsatta utvecklingen blir anpassad till m odern samhällsbyggnad.
Miljöpartiet uppskattar den riktning som styrgruppen för ham nprojektet nu börjat ta.
Vi kommer stödja att stadsdelen blir hållbarhetscertifierad och att kommunen går in
som medlem i SGBC (Sweden Green Building Council) som man för några m ånader kunde läsa
i media om. Detta har ännu inte skett men vi vill öppna dörren för a tt påskynda den
utvecklingen.
Moderna företag och m odern planering har hållbarhetskriterierna som ledstjärnor. Även
bostadsintressenter kom m er i framtiden ställa krav på att den bostad man bor i är hållbar.
Vår utgångspunkt har alltså inte varit antal lägenheter eller hushöjd utan vi har strävat m ot
att skapa en m odern stadsdel som byggs ekologiskt, socialt och ekonom iskt hållbart vilket
delas av hela samverkansstyret.
Vi kom m er i fortsättningen arbeta för a tt Norrtälje stad får en ny hållbar stadsdel som kan ge
liv åt den befintliga stadskärnan. Samverkansstyret h ar i sitt program en viljeinriktning att
planeringen av ett nytt aktivitetshus skall ske i hamnen.
Staden, och hela kommunen, behöver ett centrum där m öten mellan människor blir till
fruktbara samtal som utvecklas till en levande kultur.
Miljöpartiet de gröna i Norrtälje kommun
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2014 -12- I 0
Ingrid Landin
2014-12-10
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Dnr KS 14-2386 092

Besvarande av interpellation från A nders Fransson (ROOP) och Robert
Johansson (ROOP) till kom m unstyrelsens ordförande U lrika Falk (S)
om utredningen om skolverksam heten
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Anders Fransson (ROOP) och Robert Johansson (ROOP) ställde med
kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde den 10 november 2014,
§ 186, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
(S) om utredningen om skolverksamheten.
”Interpellationen etc..........” Bilaga § 3.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..............” Bilaga § 3.
Anders Fransson (ROOP), Kjell Jansson (M), Robert Johansson (ROOP),
Christina Hamnö (V) och Olle Jansson (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Interpellation angående utredningen om
skolverksamheten i Norrtälje kommun till
kommunalrådet Ulrika Falk

Fullmäktige har fattat ett beslut 2013 om en utredning om skolorna i Norrtälje
kommun. Vad som har hänt sedan dess vet vi. En ny majoritet har bildats, och alla
partier som skrev på den blocköverskridande överenskommelsen är nu
representerad i majoriteten. Vår fråga lyder.
• Vilka direktiv kommer utredningen att handla om.
• Vilka kommer att få uppdraget att titta på vilka direktiven som utredningen
ska titta närmare på.

Anders Fransson ROOP
Robert Johansson ROOP

2014-12-11

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2014 “12“4 T r

Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP) och
Robert Johansson (ROOP) angående utredningen om
skolverksamheten i Norrtälje kommun
F r å g a n ly d e r :

•
•

Vilka direktiv kommer utredningen att handla om.
Vilka kommer att fa uppdraget att titta på vilka direktiven som
utredningen ska titta närmare på.

M it t s v a r :

Det är samverkansstyrets (S, C, Mp) inställning att den skolutredning som
kommunfullmäktige har fattat beslut om den 28 oktober 2013 ska genomforas.
Beslutet var att låta en extern utredare belysa hur vi kan organisera en attraktiv
och kvalitativ skolverksamhet i hela kommunen.
Samverkansstyrets målsättning är att utredningen ska genomföras under våren
2015, så att resultaten hinner analyseras och omsättas i åtgärder till
terminsstarten hösten 2015.
Direktiven för utredningen ska fastställas i början av 2015. Kommunfullmäktige
har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra denna utredning. Det innebär
att det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om direktiv till utredningen.
Bam - och skolnämnden, som tillträder 2015, ska även ges möjlighet att yttra sig
över dessa.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

n
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Dnr KS 14-2146 092

Besvarande av interpellation från A nders Fransson (ROOP) till
kom m unstyrelsens ordförande avseende detaljplan för Älm sta tätort
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 10 november 2014, § 187, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande avseende detaljplan för Älmsta tätort.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 4.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..............” Bilaga § 4.
Anders Fransson (ROOP), Christina Hamnö (V) och Mats Wedberg (MP)
yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJEKOMMUNSTYRELSE
2014-10-18

2014 - 10-'?®
Diafenr . „, „, Kaffeptabetecin,
H -W b m
'

Interpellation
avseende detaljpfan för Älmsta tätort
Under en lång tid har planeringskontoret berett detaljplanen för Älmsta.
Då den ännu inte är klar och presenterats I styrelsen så blir min fråga till
kommunstyrelsens ordförande:

V

2014-12-11

NORRTÄLJE
KOMMUN

Norrtälje kommunstyrelse

2014 -12- \ F

Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)
angående detaljplan för Älmsta tätort
F r å g a n ly d e r :

•

När kan Älmsta tänkas få sin detaljplan som man har väntat p å länge
nog?

M it t s v a r :

Älmsta är ett samhälle som har goda förutsättningar for utveckling. Det finns
även ett starkt engagemang hos invånarna och näringslivet vilket kommunen
behöver möta upp för att uppnå en positiv utveckling.
Samverkanstyret (S, C, Mp) kommer att aktualisera frågan om detaljplan för
Älmsta tätort i syfte att skapa goda förutsättningar för samhällets utveckling och
framtid.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

/
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Dnr KS 14-2145 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kom m unstyrelsens ordförande avseende ansvar för väghållning i Älmsta
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 10 november 2014, § 188, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande avseende ansvar för väghållning i Älmsta.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 5.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..............” Bilaga § 5.
Anders Fransson (ROOP), Karl-Göran Edberg (SD), Christina Hamnö (V)
och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE »

2014-10-18

2tm - ib - 2 o

Interpellation
avseende ansvar för väghållning i Almsta

I Norrtälje, Rimbo och Hallstavik är kommunen väghållare.
Under många år har även invånarna i Älmsta begärt att kommunen ska bli
väghållare även där.
Ett flertal motioner har skrivits i ämnet utan resultat.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
- Kan den nya majoriteten tänka sig att inom överskådlig tid göra väghållningen
i Älmsta till en kommunal angelägenhet?

Anders Fransson, ROOP

2014-12-11

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på mterpellatlon från Anders Fransson (ROOP)
avseende ansvar för väghållning i Älmsta
Frågan lyder:
• Kan det nya maj oriteten tänka sig att inom överskådlig tid göra
väghållningen i Älmsta till en kommunal angelägenhet?
M itt svar:
Väghållningsansvaret i Älmsta är en fråga som har diskuterats under lång tid.
I takt med att Älmsta växer, kommer frågan bli allt m er aktuell.

Utöver Älmsta finns ett antal andra tätorter som också har ett intresse for att
ansvaret for väghållningen ska tas över av kommunen. Det ska vägas i
sammanhanget när man tar ställning hur frågan ska hanteras.
I samverkanstyret (S, C, Mp) har vi för avsikt att ta upp en dialog med invånarna
och näringslivet om Älmstas framtid. Eftersom resurserna är begränsade och
behoven och önskemålen är stora, handlar det om prioritera vilka frågor som är
viktigast för ortens utveckling.
C V "V — -------Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpeliation från M ikael Strandman (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till kom m unstyrelsens ordförande om föreslaget utökat
flyktingm ottagande i N orrtälje
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfull
mäktiges godkännande vid sammanträde den 15 december 2014, § 256,
följande interpeliation till kommunstyrelsens ordförande om föreslaget utökat
flyktingmottagande i Norrtälje.
”Interpeliation etc.........” Bilaga § 6.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............. ” Bilaga § 6.
Mikael Strandman (SD), Ingmar Ögren (SD), Karl-Göran Edberg (SD),
Anders Fransson (ROOP), Catarina W ahlgren (V), Christina Hamnö (V),
Karin Karlsbro (FP), Kristian Krassman (S), Sune Rehnberg (SD), Berit
Jansson (C) och Elizabeth Sahlén Karlsson (S) yttrar sig.
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Interpellation från SD Norrtelje
angående föreslaget utökat
flyktingmottagande i Norrtälje.
liiiligt tidningsuppgifter den 17/11 föreslår kommunstyrelsens
ordförande att mottagande av flyktingar i kommunen skall tredubblas.
Med anledning härav ser vi gärna att några frågor i anslutning till detta
besvaras av kommunstyrelsens ordförande innan detta ärende går till
beslut:

1. Vilken inverkan förutses flyktingmottagandet ha på bostadskön hos Roslagsbostäder?
2. Vilken inverkan förutses flyktingmottagandet ha på kommunens budget och när avses
erforderliga beslut om detta att tas?
3. Hur avser kommunstyrelsens ordförande säkerställa att flyktingmottagandet inte leder till
”utanförskapsområden” som redan beklagligtvis redan förekommer i fler än hundra svenska
kommuner?
4. Vilka volymer av framtida ”anhöriginvandring” räknar kommunstyrelsens ordförande med att
flyktingmottagandet skall leda till?
5. Hur avser kommunstyrelsens ordförande lösa förväntade behov av tolkservice för flyktingar i
samband med besök på vårdinrättningar, samt hur budgeteras för detta?
6. Hur avser kommun styrelsens ordförande säkerställa att erforderliga värdfamiljer finns för de
ensamkommande flyktingbarnen?
7. Hur avser kommunstyrelsens ordförande säkerställa att tillräckligt antal gode män finns för de
ensamkommande flyktingbarnen?

För Sverigedemokraterna Norrtelje den 21 november
2014

Mikael Strandman

Ingmar Ögren

2015-02-12

NORRTÄLJE
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Svar på interpellation från Mikael Strandman (Sd) mfl
angående flyktingmottagande
Fråga 1: Vilken inverkan förutses flyktingmottagandet ha på bostadskön hos
Roslagsbostäder?
M itt svar: Bostadskön förutses öka något, när vi blir fler som söker bostad.
Fråga 2: Vilken inverkan förutses flyktingmottagandet ba på kommunens budget
och när väntas erforderliga beslut om detta tas?
M itt svar: Flyktingmottagandet finansieras med stathga medel.
Fråga 3: Hur avser kommunstyrelsens ordförande säkerställa att
flyktingmottagandet inte leder till ”utanförskapsområden” som redan
beklagligtvis redan finns i fler än hundra svenska kommuner?
M itt svar: Bland annat diskuteras just nu ett nytt system vid tilldelning av
lägenheter.
Fråga 4: Vilka volymer av framtida ”anböriginvandring” räknar
kommunstyrelsens ordförande med att flyktingmottagandet skall leda till?
M itt svar: Vi vet inte i förväg vilka personer som kommer, och hur deras
familjeförhållanden ser ut. Vi vet inte heller hur många som sedan får tillstånd
att stanna i Sverige, och i så fall vill bo kvar i vår kommun. Därför går frågan
inte att besvara.
Fråga 5: Hur avser Kommunstyrelsens ordförande lösa förväntade behov av
tolkservice för flyktingar i samband med besök p å vårdinrättningar samt hur
budgeteras för detta?
M itt svar: Det är huvudmannen som ansvarar för tolkservice. Det är således
Stockholms läns landsting som budgeterar för tolkservice inom vården.
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Fråga 6: Hur avser kommunstyrelsens ordförande säkerställa att erforderliga
värdfamiljer finns för de ensamkommande flyktingbarnen?
Mitt svar: Norrtälje kommun har haft ett projekt i samverkan med frivilliga
organisationer tex Svenska kyrkan, Röda korset, FN-föreningen m fl som har
slagit väl ut. Verksamheten kommer att fortsätta även efter projekttidens slut.
Många vill bidra.
Fråga 7: Hur avser kommunstyrelsens ordförande säkerställa att tillräckligt antal
gode män finns för de ensamkommande flyktingbarnen?
M itt svar: Överförmyndaren har ansvar för anskaffande av gode män, och har
hanterats väl.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Catarina W ahlgren (V) till
kom m unstyrelsens ordförande om visstidsanställd personal inom
kommunens verksam heter
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 december 2014, § 257, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om visstidsanställd personal i kommunens
verksamheter.
”Interpellation etc...........” Bilaga § 7.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............. ” Bilaga § 7.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
I början av min politiska bana, någonstans i mitten av 1990-talet, ställde jag en interpellation
som gällde andelen visstidsanställda inom kommunens verksamheter. D å fick ja g svaret att
andelen utan fast anställning var 39%. En orimligt stor andel tyckte då de flesta. Då jag ställde
interpellationen bäde jag nyligen avslutat ett antal år (8) som visstidsanställd i Norrtälje
kommun och min tanke var att inte åter hamna i den situationen. Det var kanske optimistiskt,
för där är jag nu tillbaka sedan augusti 2012. Både under den föregående majoriteten och det
nu sittande styret talas om satsningar p å personalen, såsom lönelyft, vidareutbildningar mm.
Eftersom de flesta av dessa satsningar endast kommer tillsvidareanställd personal till godo,
anser jag att det är berättigat att ännu en gång ställa frågan:
•

H ur stor är andelen visstidsanställd personal i Norrtälje kommun?

•

Hur ser det ut om vi delar upp det på olika verksamheter?

•

H ur tänker kommunstyrelsens ordförande kring dessa siffror?

2015-02-12

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V)
angående visstidsanställningar i Norrtälje kommun
Fråga 1: Hur stor är andelen visstidsanställd personal i Norrtälje kommun?
M itt svar: Antalet månadsanställda anställda inom kommunen totalt sätt är 2 125
personer (dec 2014). Av dessa är 303 personer visstidsanställda. Det innebär att
andelen visstidsanställda utgör 14,3 procent av antalet månadsanställda.
Fråga 2: Hur ser det ut om vi delar upp det på olika verksamheter?
M itt svar: Se bifogad bilaga 1.
Fråga 3: Hur tänker kommunstyrelsens ordförande kring dessa siffror?
M itt svar:
Ambitionen ska vara att minska andelen visstidsanställningar anser jag:
Samtidigt kommer anställningsformen att behövas, bla för att täcka upp behovet
av vikarier.
I dagsläget finns det 68 medarbetare som vi inte får erbjuda
tillsvidareanställning. För att säkra upp behörighetskraven och den långsiktiga
kompetensforsöijningen ingår detta som en strategisk fråga i Bam- och
Utbildningsförvaltningens uppdrag.
Det pågår även ett arbete inom Bam- och Utbildningsförvaltningen i samarbete
med personalavdelningen att se över anställningsformen för ett antal
resursassistenter. Dels for att vi ska säkra upp att det finns kompetenta
medarbetare med elevkännedom men även för att stärka upp resursassistetemas
trygghet i sin anställning.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kom m unstyrelsens ordförande om m otion om kvinnofridssam ordnare
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 december 2014, § 258, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om motion om kvinnofridssamordnare.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 8.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............. ” Bilaga § 8.
Anders Fransson (ROOP), Ann Lewerentz (M), Berit Jansson (C), Ingrid
Landin (MP) och Sune Rehnberg (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation
Den 25 mars 2013 lämnades en motion in om en kvinnosamordnare i norrtälje
kommun
alla partier utom centern och sverige demokraterna skrev under att det
behövdes en kvinnosamordnare
jag vet att den skvaplar runt någonstans i den kommunala kvarnen
nu ställer jag en fråga till kommunalrådet ulrika falk (S)
« Står den nya majoriteten bakom motionen
• När kan den tänkas komma upp i fullmäktige för beslut i så fall

Anders Fransson
ROOP

2015-02-12
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Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)
angående motion om kvinnofrrdssamordnare
Frågorna lyder:
• Står den nya maj oriteten bakom motionen?
• När kan den tänkas komma upp till fullmäktige for beslut i så fall?
M itt svar:
Arbetet mot våld i nära relationer är prioriterat for S, C och Mp, och vi står
bakom den partigemensamma motionen.

Vi föreslår att Kommunfullmäktige avskriver motionen med anledning av att
frågan finns med i det politiska programmet för mandatperioden.
Arbetet med att tillsätta en familjefridssamordnare startas. Trygg i Norrtälje
kommun har fått utökad budgetram, och kommer även tillsammans med
Socialförvaltningen att ansöka om statsbidrag för utveckling av arbetet mot våld
i nära relationer.
Familjefndssamordnarens primära uppdrag blir att kartlägga, och
uppmärksamma problematiken med våld i nära relationer i Norrtälje kommun.
Syftet är att arbeta förebyggande, samt att det ska leda till en tidigare upptäckt
och en kvalitetssäkring av de insatser som finns.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till
kom m unalrådet Berit Jansson (C) om om byggnad av riksväg 77
(länsgränsen - Rösa)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Johannes Folkesson (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 december 2014, § 259, följande interpellation till
kommunalrådet Berit Jansson (C) om ombyggnad av riksväg 77 (länsgränsen
- Rösa).
”Interpellation etc...........” Bilaga § 9.
Beslutande sam m anträde

Kommunalrådet Berit Jansson (C) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........” Bilaga § 9.
Johannes Folkesson (V), Kjell Jansson (M), Ulrika Falk (S), Hans Andersson
(FP), Bo Wetterström (M), Catarina Wahlgren (V) och Tommy Grönberg
(SD) yttrar sig.
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Interpellation till kommunalråd Berit Jansson med anledning av
ställningstagande om Trafikverkets planer för ombyggnad av Riksväg
77 (Länsgränsen - Rösa)
Nu har Norrtälje stad fått sin trafiklösning och det är hög tid att trafiksituationen runt Rimbo också
löses. Kommunen har, för ett par år sedan (2012-12-12) lämnat ett remissvar till Trafikverket med
anledning av Trafikverkets planer för ombyggnad av väg 77. Vägen går genom samhällena Rimbo och
Finsta i kommunen, men har statlig huvudman och det är således också Trafikverkets ansvar att sköta
tillsyn och ombyggnad avvägen.

A v handlingar på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se/vag77) framgår det att det vid ett
samråd med allmänheten inkommit såväl muntlig som skriftliga synpunkter på att ett av de
föreslagna alternativen (nedan kallat Norra alternativet) innebär allvarliga barriäreffekter för de som
bor där nu, alternativet inkräktar också på odlingsmark samt är 3 km längre (och därmed dyrare) än
det andra aktuella alternativet. Trots detta är det det alternativ som kommunledningen för nästan
exakt två år sedan förordade.
Mina frågor till kommunalråd Berit Jansson är:
1: Ä r det även den nya kommunledningens ståndpunkt att det Norra alternativet är det alternativ
som bör förordas vid en ombyggnad av väg 77?
2: Hur tänker kommunalrådet kring de problem med det alternativet som jag lyfter här ovan?
3: Resoneras det någonting med Trafikverket om att hitta andra alternativ till ombyggnad avvägen?

Johannes Folkesson (V)

/)

Svar på interpellation från Johannes Folkesson V, gällande ombyggnad av väg 77 förbi Rimbo.

Fråga 1.
Ä r det även den nya kommunledningens ståndpunkt att det norra alternativet är det
alternativ som bör förordas vid en ombyggnad av väg 77?

Svar:
Trafikverket har tagit fram flera alternativa lösningar och presenterat dem för medborgarna
vid tre olika tillfällen och på tre olika platser. Vi i kommunledningen har också informerats på
ett liknande sätt. Kommunledningens och Centerpartiets hållning i frågan är att förorda det
norra alternativet.

Fråga 2.
Hur tänker kommunalrådet kring de problem med det alternativet som jag lyfter här ovan?

Svar:
Det norra alternativet gör minst intrång på odlingsmarken av alla de alternativ som
presenterats. I det norra alternativet så kommer det att bli 6 passager för de oskyddade
trafikanterna, som på ett bra sätt minimerar barriäreffekterna och möjliggör för Rimbo
samhälle att växa norrut.

Fråga 3.
Resoneras det någonting med Trafikverket om att hitta andra alternativ till ombyggnad av
vägen?

Svar:

NORHiä U E KOMMUNSTYREUé]

Besvaras i svaret på fråga 1.

2015 -02- 1 3
Berit Jansson C
kommunalråd
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (FP) till
kom m unstyrelsens ordförande om Norrtälje kom m uns hantering av
lagen om nationella m inoriteter och m inoritetsspråk (2009:724)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Lennart Rohdin (FP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 december 2014, § 260, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns hantering av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).
”Interpellation etc.........” Bilaga § 10.
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............. ” Bilaga § 10.
Lennart Rohdin (FP) yttrar sig.

Justerandes sign
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om N orrtälje kom m uns hantering av lagen om
nationella m inoriteter och m inoritetsspråk (2009:724)

I det som idag är det politiskt-geografiska territoriet Sverige har det, ungefär så länge vi haft
en statsbildning Sverige eller längre än så, levt nationella minoriteter sida vid sida med den
svenska majoritetsbefolkningen och med en annan kultur och ett annat modersmål än
majoritetsbefolkningens. I vissa delar av dagens Sverige är det svenska språket av betydligt
senare datum än vissa av minoritetsspråken. De nationella minoriteterna har också i modem
tid varit utsatta för både osynliggörande och förtryck och en hård försvenskningspolitik.
Sedan år 2000 har Sverige erkänt att det i Sverige finns fem nationella minoriteter - judar,
romer, samer, sverigefinnar och tomedalingar - och att det finns fem nationella
minoritetsspråk. De fem minoritetsspråken är numera också erkända i Sveriges Språklag
(2009:600).
Sedan 1 januari 2010 gäller också Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724). Lagen gäller i hela landet och för alla fem nationella minoriteter. Det som avses
är lagens §§ 3-5. Av dessa framgår att:
•
•
•
•

förvaltningsmyndigheter ska vid behov informera de nationella minoriteterna på
lämpligt sätt om deras rättigheter
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
ska främjas särskilt
förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter i sådana
frågor

Detta lagens grundskydd gäller i alla kommuner liksom för deras nämnder och styrelser i hela
landet och för alla fem nationella minoriteter. Därutöver gäller i s.k. förvaltningsområden för
finska, meänkieli och/eller samiska ytterligare rättigheter. Norrtälje kommun ingår sedan 1
januari 2012 på egen begäran i förvaltningsområde för finska språket.
I Norrtälje kommun bor fler än 7 000 sverigefinnar och säkert ett antal andra
kommuninvånare med rötter i de fyra övriga nationella minoriteterna. Det betyder att ungefär
var sjunde invånare i kommunen har sina rötter i en eller flera av minoriteterna.
Norrtälje kommun erhåller varje år 990 000 kronor i statsbidrag för att täcka kostnader med
anledning av att kommunen ingår i förvaltningsområde för finska språket. Lagen (2009:724)
är nu snart inne på sitt sjätte år.

1

Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter och om den nationella minoritetspolitiken är
alldeles for ofta på en väldigt låg nivå. Det är ett av skälen till att lagen trycker så starkt på
behovet av samråd och en kontinuerlig dialog mellan förvaltningsmyndigheter och företrädare
för de nationella minoriteterna. Det är kommunen som har skyldighet att ta initiativ till
samråd med de nationella minoriteterna.
Bristen på kunskap gör också behovet av att utbilda och informera såväl förtroendevalda
beslutsfattare som chefer och berörd personal mycket stort. I flera kommuner i Stockholms
läns - Haninge, Upplands Väsby och Österåker - har utbildning getts hela
kommunfullmäktige.
Som ett led i att i lagens syfte synliggöra de nationella minoriteterna har flera kommuner valt
att med flaggning uppmärksamma de två dagar som internationellt fastställts som samemas
nationaldag - den 6 februari - och romemas nationaldag - den 8 april - med de likaså
internationellt fastställda flaggorna för de båda minoriteterna. Så gör sedan ett par år också t
ex Länsstyrelsen i Stockholms län. Båda dessa dagar är numera upptagna i Svenska
Akademins kalender. Där tillkommer snart också den ffiuli som är den officiella dagen för de
meänkielitalande.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Ulrika Falk:
1. Var ligger det övergripande ansvaret för tillämpningen av Lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (2009:724) i Norrtälje kommun?
2. Hur hanterar kommunens olika nämnder och styrelser ansvaret att vidta nödvändiga
åtgärder så att lagens intentioner uppfylls för var och en av de fem nationella minoriteterna?
3. Hur hanterar kommunens nämnder och styrelser lagens krav på samråd med företrädare för
var och en av de fem nationella minoriteterna?
4. Hur hanterar kommunens nämnder och styrelser lagens krav på att informera om de
nationella minoriteternas rättigheter?
5. Hur mycket av de sammanlagt runt 3 miljoner kronor kommunen hittills erhållit i särskilt
statsbidrag har använts och till vad?
6. Hur har kommunen valt att synliggöra de fem nationella minoriteterna i sin verksamhet?
7. Vilka utbildningsinsatser har gjorts om de nationella minoriteterna och minoritetspolitiken
riktade till förtroendevalda kommunpolitiker, chefer och berörd personal?
8. Hur arbetar kommunens grund- och gymnasieskolor för att leva upp till resp. läroplans
kunskapsmål om de nationella minoriteternas historia, språk, kultur och religion?
9. När kommer Norrtälje kommun att ha en egen handlingsplan för arbetet med den nationella
minoritetspolitiken?
10. Hur följs kommunens åtaganden inom ramen för förvaltningsområde för finska upp och
vilken redovisning sker till kommunfullmäktige?
Lennart Rohdin (fp)
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S v a r p å in te rp e lla tio n frå n L e n n a r t R o h d in (fp) om N o rrtä lje
k o m m u n s h a n te rin g av la g e n om n a tio n e lla m in o rite te r och
m in o rite ts s p rå k (2009:724)
L em art Rohdin (Fp) har i en interpellation ställt ett antal frågor om hur
Norrtälje kommun hanterar lagen om internationella minoriteter och
minoritetsspråk.

1. Var ligger det övergripande ansvaret for tillämpningen av Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724) i Norrtälje kommun?
Svar: Ansvaret for tillämpningen av alla lagar i kommunens verksamhet ligger på den nämnden
som den aktuella verksamheten bedrivs under. Således är det Sjukvårds- och omsorgsnämnden
som är ansvarig för att lagar för äldreomsorg följs, Barn- och skolnämnden är ansvarig för att
modersmålsundervisningen fungerar osv. Det övergripande samordningsansvaret är
Kommunstyrelsens.

2. Hur hanterar kommunens olika nämnder och styrelser ansvaret att vidta nödvändiga åtgärder
så att lagens intentioner uppfylls för var och en av de fem minoriteterna?
Svar: Sjukvårds- och omsorgsnämnden strävar efter att uppfylla lagens krav på äldreomsorg helt
eller delvis på finska. Det finns långtgående planer på en finsk avdelning inom äldreomsorg, i
väntan på det har man tex. placerat ett fåtal med akut behov av omsorg på finska i särskilda
boenden i andra kommuner.
Vad gäller förskola helt eller delvis på finska har det under åren kommit enstaka förfrågningar men
i dagsläget finns knappt någon efterfrågan och det är därför inte ändamålsenligt att ha en avdelning
på finska.
Kultur- och fritidskontoret anordnar en rad evenemang med finsk eller sverigefinsk inriktning. I .
Biblioteksplanen är alla beslutade minoriteter och språk angivna som fokusområden och man ser
dessa som prioriterade grupper. Ett samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm har etablerats
gällande lån av böcker och vad gäller inköp av nya böcker så utgår det från användarnas önskemål.
Angående kulturevenemang finns ett etablerat samarbete genom samrådsgruppen och
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arbetsgruppen för kulturfrågor.
Ingen nämnd anger att de arbetar med de övriga fyra minoriteter i åtanke.
Vad gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar har en samordnare anställs för att stödja
nämnderna i deras arbete.
3. Hur hanterar kommunens nämnder och styrelser lagens krav på samråd med företrädare för var
och en av de fem nationella minoriteterna?
Svar: Vad gäller sverigefinländare ordnar kommunen dels gemensamt samråd för alla kommunala
ärenden, dels i mindre tematiska möten i form av arbetsgrupper. Totalt blir detta ca 10 möten per
år. Under 2014 påbörjades även öppna dialogmöten, där den berörda verksamheten har varit värd,
till exempel inom äldreomsorg samt kultur och fritid. Det sker dock inget samråd med de övriga
minoriteter ännu, beroende på att behovet inte är känt.

4. Hur hanterar kommunens nämnder och styrelser lagens krav på att informera om de nationella
minoriteternas rättigheter?
Svar: På kommunens hemsida finns det information om de fem minoriteternas rättigheter. Mer
omfattande informationsinsatser på finska äger rum bland annat med hjälp av kommunens
hemsida, broschyrer, annonser i lokaltidningen och i sverigefinska tidningar samt genom besök på
olika samlingspunkter.
5. Hur mycket av de sammanlagt runt 3 miljoner kronor kommunen hittills erhållit i särskilt
statsbidrag har använts och till vad?
Svar: Kommunen får 990 000 kr per år som statsbidrag för finskt förvaltningsområde.
Det första året (2012) användes en del av bidraget till uppstart av arbetet och
anställning av en samordnare. Det ordnades då också en finsk kulturvecka för att skapa
uppmärksamhet och sprida information om ingåendet i finskt förvaltningsområde.
Statsbidraget har använts i sin helhet, förutom 2012 då ca 30 000 kr blev outnyttjade.
Utöver detta finns det finsktalande personal på kontaktcenter samt en finsktalande
biståndshandläggare, dessa bekostar kommunen själv. Fördelningen av medel har varit
följande:
46 000
Barn i förskoleåldern
93 000
Äldreomsorg
93
000
Samråd och information
809 000
Språk och kultur
Samordning, personal
1 617 000
0
Ärendehandläggning
282 000
Övergripande information
5 000
Övrigt
2 945 000
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6. Hur har kommunen valt att synliggöra de fem nationella minoriteterna i sin verksamhet?
Svar: Dels finns det grundläggande information om både finskt förvaltningsområde och de övriga
fyra nationella minoriteterna (judar, romer, samer och tomedalingar) på kommunens hemsida, dels
har minoriteterna synliggjorts internt genom informationsinsatser. Flaggning på finska
nationaldagen har skett under alla åren, från och med 2015 flaggas det även på Sverigefinländamas
dag.
Här finns förbättringspotential som bör styras av behov och önskemål från minoriteten.

7. Vilka utbildningsinsatser har gjorts om de nationella minoriteterna och minoritetspolitiken
riktade till förtroendevalda kommunpolitiker, chefer och berörd personal?
Svar: Det har ordnats en öppen föreläsning för alla kommunanställda där Lennart Rohdin
informerade om lagens syfte. Statsbidaget har bekostat kurser i finska for pedagogisk personal och
vårdpersonal (på Finlandsinstitutet i Stockholm). Samordnaren har varit på Kultur- och
fritidsnämnden, Sjukvårds- och omsorgsnämnden, Barn- och skolnämnden, och kommunstyrelsens
arbetsutskott och informerat om lagens innebörd och Norrtälje kommuns åtaganden. Det kommer
även att ske den här mandatperioden. Dessutom har information getts på arbetsplatsträffar och
nätverksmöten, ledningsgruppsmöten mm.

8. Hur arbetar kommunens grund- och gymnasieskolor för att leva upp till resp. läroplans
kunskapsmål om de nationella minoriteternas historia, kultur och religion?
Svar: Området berörs i kurs- och ämnesplanema för såväl historia, samhällskunskap och svenska
(inkl. svenska som andraspråk). Rektorerna ansvarar för att eleverna på sin enhet når läroplanens
kunskapsmål i så hög utsträckning som möjligt.
Huvudmannen (kommunen) följer upp elevernas måluppfyllelse generellt, men har hittills inte
gjort någon särsldld uppföljning varken av detta eller av något annat specifikt kunskapsmål.

9. När kommer Norrtälje kommun att ha en egen handlingsplan för arbetet med den nationella
minoritetspolitiken?
Svar: Det är bra att frågan om handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter
lyfts upp. Grunden till en handlingsplan ligger i att behov och önskemål hos en
minoritet är kända. 2012 fanns en elektronisk enkät på kommunens hemsida för
samtliga nationella minoriteter som dock inte fick någon genomslagskraft. Under 2015
planeras en förnyad behovskartläggning, när resultaten av den är Mara kan en
handlingsplan göras.
10. Hur följs kommunens åtaganden inom ramen för förvaltningsområde för finska upp och vilken
redovisning sker till kommunfullmäktige?
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Svar: Kornmunens åtaganden gällande finskt förvaltningsområde följs upp genom regelbunden
rapportering (halvårs- och årsrapporter) till Länsstyrelsen i Stockholm som har uppföljningsansvar
för minoritetsarbete i landet. Presentation av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat har
skett årsvis för kommunstyrelsens arbetsutskott. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, som
delges kommunfullmäktige, redovisas kortfattat arbetetmed finskt förvaltningsområde. Till
kommunfullmäktige har ingen separat redovisning lämnats, men om Kommunfullmäktige så
önskar ser jag gärna till att rapportering i lämplig form äger rum.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr KS 15-68 041

Investeringsm edel 2015-2017 för Program N orrtälje H am n avseende
byggnation av gång- och cykelbro, vissa efterbehandlingsåtgärder sam t
del av finplaneringsprojektering inklusive dagvattenhantering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anslå 63 mnkr (varav 27 mnkr avser ny Gång- och cykelbro, 17 mnlcr
avser fortsatt utredning och utförande av efterbehandling av mark
(marksanering) samt 17 mnkr fortsatt utredning/projektering av
finplanering samt 2 mnkr för projektering/utredning av dagvatten
anläggningar) i investeringsanslag till kommunstyrelsen för det fortsatta
genomförandet av Program Norrtälje Hamn.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta 1 853 tlcr i driftskostnader för
gatu- och parkanläggningar i budget från och med 2018.
Reservationer

Folkpartiets, Roslagens Oberoende Partis och Vänsterpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sam m anfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2014-04-14 detaljplanen (den s.lc. skelettplanen)
gällande infrastruktur i Norrtälje Hamn. Kommunstyrelsekontoret arbetar nu
med att genomföra konsekvensen av detaljplanen såsom utbyggnad av gator,
VA, parker och kaj- och pirbyggnation, bl.a. har entreprenör för ombyggnad
av den befintliga kajen handlats upp i oktober 2014. För det fortsatta
genomförandet av Progam Norrtälje Hamn krävs totalt 63 miljoner i
investeringsanslag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.
Investeringsbilaga - Bron. Rev A den 12 januari 2015.
Bron. Driftkostnadskalkyl. Rev A den 12 januari 2015.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts

Investeringsbilaga - Föroreningar och efterbehandling. Rev A den 12 januari
2015.
Investeringsbilaga - Projektering och Finplanering. Rev B den 20 januari
2015.
Investeringsbilaga - Dagvattenanläggningar. Rev A den 12 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 4, den 21 januari 2015.
Kommunstyrelsens beslut ,§ 2, den 2 februari 2015
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens förslag
1. Anslå 63 mnkr (varav 27 mnlcr avser ny Gång- och cykelbro, 17 mnkr
avser fortsatt utredning och utförande av efterbehandling av mark
(marksanering) samt 17 mnkr fortsatt utredning/projektering av
fmplanering samt 2 mnlcr för projektering/utredning av
dagvattenanläggningar) i investeringsanslag till kommunstyrelsen för det
fortsatta genomförandet av Program Norrtälje Hamn.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta 1 853 tkr i driftskostnader för
gatu- och parkanläggningar i budget från och med 2018.
Y rkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Karin Karlsbro (FP) yrkar ett tillägg i beslutsunderlaget med innebörden att
en stadsarkitektkomptens bifogas projektgruppen.
Anders Fransson (ROOP) yrkar avslag.

Justerandes sign

forts
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Catharina Wahlgren (V) yrkar återremiss i första hand och avslag i andra
hand.
Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrlcandet och finner att kommunfullmälctige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign

i/

Hamnprojektet
Vatten- och avloppsavdelningen
Gata- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 14-2595 041

R evidering av verksam hetsplan och budget 2015-2017
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna driftbudget for teknik- och klimatnäm nden.
2. Som en följd av att ansvaret för underhåll har överförts från
kommunstyrelsen till teknik - och klimatnämnden, medges teknik- och
klimatnämnden rätten att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten.
3. Godkänna driftbudgeten för kommunstyrelsen.
4. Godkänna resurstillskott till driftbudgeten om 13 miljonerkronor till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2015, under förutsättning att sjukvårdsoch omsorgsnämnden beslutat i ärendet den 28 januari 2015.
Resurstillskottet finansieras med eget kapital.
R eservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande. Skriftlig reservation enligt bilaga.
Sam m anfattning av ärendet

Som en följd av den nya nämndorganisationen där ansvaret för de tekniska
verksamheterna har flyttats till teknik- och klimatnämnden behöver den
beslutade budgeten 2015 för Norrtälje kommun justeras. Vidare föreslås
också att teknik- och klimatnämnden medges nyttja underhållsfonden för
nödvändiga arbeten. Utöver ramjusteringen mellan kommunstyrelsen och
teknik- och klimatnämnden föreslås ett resurstillskott till sjukvårds- och
omsorgsnämnden driftbudget om 13 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2015.
Bilaga 1 Tabell budget för teknik och klimatnämnden den 14 januari 2015.
forts

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2 Tabell budget för kommunstyrelsen den 14 januari 2015.
Bilaga 3 Underlag resurstillskott till sjukvårds- och omsorgsnämnden den 14
januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 5, den 21 januari 2015.
Beslutande sam m anträde

Kommunstvreslens förslag:
1. Godkänna driftbudget för teknik- och klimatnämnden.
2. Som en följd av att ansvaret för underhåll har överförts från
kommunstyrelsen till teknik - och klimatnämnden, medges teknik- och
klimatnämnden rätten att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten.
3. Godkänna driftbudgeten för kommunstyrelsen.
4. Godkänna resurstillskott till driftbudgeten om 13 miljonerkronor till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2015, under förutsättning att sjukvårdsoch omsorgsnämnden beslutat i ärendet den 28 januari 2015.
Resurstillskottet finansieras m ed eget kapital.
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Ingrid Landin (MP), Hanna Stymne Bratt (S), Mats Wedberg
(MP), Catarina Wahlgren och Anders Olander (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) och Ann Lewerentz yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Olle Jansson (S), Hans Andersson (FP) och Anders Fransson (ROOP) yttrar
sig.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommun
styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

Expedieras till:

Teknik- och klimatnämnden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen

Reservation ärende 6 Kommunstyrelsen den 2 feb. 2015

Moderaterna yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

Vi anser att Kommunstyrelsen ska ha fortsatt ansvar för de tekniska
avdelningarna. Risken med att lägga detta i Teknik&Klimatnämnden
är att tillsynen över ekonomin försvagas samt att det blir längre
beslutsprocesser. Vilket kommer att göra det svårare för
kommunstyrelsen att genomföra inriktningen av översiktsplanen och
kommunens långsiktigt strategiska utveckling.
Vi anser även att det inte finns grunder för att godkänna ett
resurstillskott på 13 m iljonertill Sjukvård&Omsorgsnämnden.
Nämnden har därmed fått en.budgetökning från 2014 på 77 miljoner
vilket motsvarar ca:8% Landstinget har räknat upp budgetramen med
3,6%

Norrtälje den 2 februari 2015
För Moderaterna
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Dnr KS 11-1117 214

A ntagande enligt PBL 5:27 - Detaljplan för fastigheterna Bergsham ra
1:106,1:281 med flera i Länna försam ling (Enviken) och upphävande av
delar av byggnadsplan för bl.a. Bergsham ra 1:49,1:51, 2:84, 3:40 sam t
Forsa 1:19 i Länna försam ling
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Enligt PBL 5:27 anta förslag till detaljplan för fastigheterna Bergshamra
1:106, 1:281 med flera i Länna församling (Enviken) och upphävande av
delar av byggnadsplan för bl.a. Bergshamra 1:49, 1:51, 2:84, 3:40 samt
Forsa 1:19 i Länna
2. Område markerat i bilaga 1 till planförslaget undantas.
Sam m anfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att tillåta större byggrätter och att förbättra
möjligheterna för permanentboende i samband med att området blir anslutet
till kommunalt vatten- och avlopp under 2015. Planens mening är att utöka
byggrätterna från 100 till 200 m2. Gällande byggrätter på 150 m2 utökas till
12,5 % av fastighetsarean. Medan en del byggrätter som gäller kedjehus på
små fastigheter får en utökning till endast 130 m2. Detaljplanen, som nu ska
antas, har varit ute på samråd mellan den 20 september och 18 oktober 2013
samt mellan 24 januari och 21 februari 2014. Planen var under granskning
mellan den 24 juni och 19 augusti 2014.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2014.
Plahkarta med bestämmelser, blad 1 & 2 den 20 november 2014.
Planbeskrivning den 20 november 2014.
Granskningsutlåtande den 17 september 2014.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av inkomna yttranden den 2 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 313, den 10 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut, §1 4, den 2 februari 2015.

Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Planering- och utvecklingsavdelningen f.v.b. till:
Länsstyrelsen
Övriga berörda

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15-67 091

M otionsredovisning enligt kom m unallagen 5 kap 33 §
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Med tillhörande motivering avskriva följande motioner från
vidare handläggning: Dnr KS 11-354 312, KS 11-978 291, KS
11-1189 001,
KS 11-1697 142, KS 11-2263 735, KS 11-2265 225, KS 121022 050,
KS 12-1025 050, KS 13-300 141, KS 13-301 050, KS 13-492
050,
KS 13-575 001, KS 13-1510 091, KS 13-1834 091, KS 132092 091,
KS 14-815 091, KS 14-818 091, KS 14-1233 091.
2. Med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Sam m anfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte
kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får
vid behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare
handläggning. Under mandatperioden 2011-2014 har 119 motioner besvarats,
avslagits eller bifallits av kommunfullmäktige. Under samma period har
oppositionen lämnat in 99 motioner.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2015
Motionsredovisning den 9 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 2, den 21 januari 2015
Kommunstyrelsens beslut, § 5, den 2 februari 2015.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 14 forts
Beslutande sam m anträde

Kommunstyrelsens forslag:
3. M ed tillhörande motivering avskriva följande motioner från
vidare handläggning: Dnr KS 11-354 312, KS 11-978 291, KS
11-1189 001,
KS 11-1697 142, KS 11-2263 735, KS 11-2265 225, KS 121022 050,
KS 12-1025 050, KS 13-300 141, KS 13-301 050, KS 13-492
050,
KS 13-575 001, KS 13-1510 091, KS 13-1834 091, KS 132092 091,
KS 14-815 091, KS 14-818 091, KS 14-1233 091.
4. M ed godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Yrkanden

Berit Jansson (C) och Roger Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Justerandes sign
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Dnr KS 15-38 091

M otion från M ikael Strandm an (SD) och Ingm ar Ögren (SD) avseende
justering av renhållningsordningen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutande sam m anträde

Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) lämnar in följande motion
avseende justering av renhållningsordningen för främjande av minskad
sopmängd och förbättrad hänsyn till kundernas behov.
”Motion etc..........” Bilaga § 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion från Sverigedemokraterna avseende
justering av renhåliningsordningen för
främjande av minskad sopmängd och
förbättrad hänsyn till kundernas behov.

Bakgrund

Ny renhållningstaxa har antagits av fullmäktige med övergripande mål att ”utgå från kundens behov..
samt minska mängden avfall och dess farlighet”. En kategori kunder har ,dock särskilda behov,
nämligen kunder som har komposttaxa och fastigheter belägna så att Renhållningen har krävt flyttning
av sopkärl långt bortom tomtgränsen. Praktiskt taget allt avfall från dessa kunder hanteras lokalt eller
körs till återvinning av förpackningar varför behovet att överlämna hushållsavfall blir försumbart,
något som också bör återspeglas i renhållningstaxan.
Förslag att överlämnas till Bygg och Miljönämnden för behandling

Mot bakgrund dom ovan föreslår vi att Renhållningsordningens §31 andras från nuvarande lydelse till:
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön (exempelvis genom kompostering),
skall efter anmälan till Bygg- och miljönämnden, befrias från skyldigheten att lämna avfall till
kommunens renhållningsentreprenör för transport, bortskaffande och återvinning.
Sådan anmälan innebär befrielse från tömningsavgift, men ej från grundavgift.

För Sverigedemokraterna Norrtelje

Mikael Strandman

Ingmar Ögren
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Dnr KS 15-136 091

M otion från Kjell Jansson (M) om att öka kunskaperna i årskurs 8-9 om
kom m unism ens och nazism ens illdåd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Beslutande sam m anträde

Kjell Jansson (M) lämnar in följande motion om att öka kunskaperna i
årskurs 8-9 om kommunismens och nazismens illdåd .
”Motion etc.............” Bilaga § 16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

norrtäljekommunstyrelse

M o tio n till K o m m u n fu llm äk tig e

2015 "02” 0 3

K unskaperna om Europas historia bland våra u n g d o m a r är
begränsade. Vi ser a tt rasism en ö kar och m e d v e te n h e te n om
vad som h ä n t i Europa u n d e r 1 9 0 0 -ta le t b e h ö v e r öka. Som e tt
led i d e tta fö re s lå r vi a tt skolan få r i u p p d rag a tt öka
kunskaperna om k o m m u n ism e n s och nazism ens illdåd. Vi
anser även a tt e tt besök i k o n c e n tra tio n s lä g e r är önskvärt.

Vi fö re s lå r a tt Barn & S ko ln äm n d en få r i u p p d rag a tt öka
kunskaperna om k o m m u n ism e n s och nazism ens illdåd i
årskurs 8 -9 .

G ru p p m o tio n från M o d e ra te rn a

N o rrtä lje /d e n 22 ja n u a ri 2 0 1 5
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Dnr KS 15-137 091

M otion från A nn Lewerentz (M) och Bo W etterström (M) angående
sam m anslagen biståndsbedöm ning LSS
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutande sam m anträde

Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) lämnar in följande motion
angående sammanslagen biståndsbedömning LSS.

”Motion etc.............” Bilaga § 17.

Utdragsbestyrkande
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Motion till Kommunfullmäktige angående

Sammanslagen biståndsbedömning LSS
Vi har i våx kommun idag biståndsbedömning både inom Socialkontoret och Sjukvårds- och
omsorgskontoret. En biståndsbedömning som behöver slås samman.
Bristen på samordnad biståndsbedömning gör att framförallt unga med mycket stora
behov inte får det stöd de behöver och har rätt till. Med dessa unga menar vi dem som har
LSS-behov och samtidigt social problematik.
Under 2012 gjordes en utredning av kommunledningen, som ansåg att det bästa alternativet.
för dessa barn och unga vore om biståndsbedömningen gjordes samlat.
frite minst vill vi framföra det mänskliga lidandet detta innebär för de allra mest utsatta i vår
kommun. Det är ett flertal av dessa barn och unga som hamnar mellan stolama i väntan på
beslut om hjälp. K o m munen går miste om flera miljoner i LSS-utjämning från staten på grund
av att biståndsbedömningen inte är sammanslagen, där Socialförvaltningen står för merparten
av bedömningarna inom ramen för socialtjänstlagen.

Därför föreslår vi:
En sammanslagning av kommunens biståndsavdelningar gällande LSS

Norrtälje den 28 januari 2015

Antagen som (M)-gruppmotion den 28 januari 2015
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Dnr KS 15-215 091

M otion från Karin K arlsbro (FP) m.fl. om en öppen dem okrati
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutande sam m anträde

Karin Karlsbro (FP) m.fl. lämnar in följande motion om en öppen demokrati.
”Motion etc..........” Bilaga § 18.

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige
Karin K arlsbro, H ans A ndersson, Åsa W ennerfors,
L ennart R ohdin och Jessica W iklund

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
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Folkpartiet
EN OPPEN DEMOKRATI
N orrtälje kom m un ska v ara en öppen kom m un d ä r både enskilda
individer liksom föreningar och företagare ska välkom nas a tt delta i
bygdernas utveckling.
D et k räver a tt det är lä tt a tt ta del av inform ation från kom m unen
och följa de politiska besluten. G enom N orrtälje kom m uns h em sida ska
allm änheten enkelt k u n n a följa den dem okratiska beslutsprocessen och
ta del av u nderlag och fattad e b eslu t sam t h itta kontaktuppgifter till
förtroendevalda.
D et ä r också viktigt a tt de förtroendevalda och de politiska
p artiern a enkelt och sm idigt k an ta del av underlag för a tt k u n n a vara
delaktiga, in satta och p ålästa u n d e r hela beslutsprocessen.
Idag ä r d etta inte m öjligt p å d e t sä tt som vore önskvärt.
V år erfaren h et ä r a tt kallelser och protokoll som läggs u t på
norrtaIie.se sak n ar bilagor, vilket gör d et besvärligt a tt följa
beslutsgången.
Yrkande:
1. a tt kom m unfullm äktige b eslu tar a tt ge kom m unstyrelsen i u p p d rag a tt
skyndsam t återkom m a m ed förslag om ru tin e r för h u r öppen h eten och
tillgängligheten till k o m m u n ala handlingar säkras
2. a tt kom m unfullm äktige b eslu tar ge kom m unstyrelsen i u p p d rag a tt
skyndsam t återk o m m a m ed förslag om h u r n o rrtalje.se kan användas p å
ett m e r ändam ålsenligt s ä tt u tifrån ett dem okratiskt perspektiv. D et
skulle v ara e tt viktigt led i a tt stärk a dem okratin och u p p m u n tra fler att
vara delaktiga i d et politiska b eslutsfattandet.
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Dnr KS 15-163 091

M otion från M ikael Strandm an (SD) om fam iljehem splacering av
ensam kom m ande flyktingbarn
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
for beredning.
Beslutande sam m anträde

Mikael Strandman (SD) lämnar in följande motion om familj ehemsplacering
av ensamkommande flyktingbarn.
”Motion etc............” Bilaga § 19.
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Utdragsbestyrkande
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MOTION 2015-02-09
Familjehemsplacering av ensamkommande
Förnärvarande placeras majoriteten av s k ensamkommande flyktingbarn i
institutionsboende. Vi sverigedemokrater anser att detta gravt försvårar ungdomarnas
integration i det svenska samhället. När det som oftast är frågan om pojkar i de övre tonåren
finns dessutom risker med detta. Osunda hierarkier, avskärmning från det svenska samhället
och försenad inlärning av det svenska språket för att nämna några.
Istället tycker vi sverigedemokrater att det är att föredra att ungdomarna familjehemplaceras.
Fördelarna med detta är många, bland annat:
Ungdomarna får en helt annan förståelse för våra kulturella koder och för hur
vårt samhälle fungerar.
Ungd o m a rn a få r mycket m e r tid och närvaro i majoritetssamhället.
Majoritetssamhället får mer förståelse för dessa ungdomar.
Språkinlärningen blir mycket mer effektiv.
Ungdomarna får ett i majoritetssamhället mycket mer ingående socialt nätverk.
Ungdomarna kommer att ha lättare att så småningom klara sig själva då de har
ovanstående att luta sig mot.
Familjehemmen ska utses av en grupp bestående av personer från socialnämnden,
socialtjänsten och en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Familjehemmet ska
utses på grunder som att föräldrarna i hemmet har jobb och har engagemang i samhället.
Gärna familjer med utländsk bakgrund som tagit sig in på arbetsmarknaden och i
föreningslivet.
För att få familjer att ställa upp måste ersättningen höjas. Med tanke på att det idag kostar i
genomsnitt 1900 kr/dygn och ensamkommande, så torde det finnas ett rejält utrymme för
detta. En rimlig ersättning borde ligga i intervallet 500 kr - 800 kr per dygn.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
att Norrtälje kommun snarast möjligt upphör med institutionsplaceringar av s k
ensamkommande flyktingbarn och istället placerar dessa i familjehem där
värdfamiljen ”handplockas" efter noggrann utvärdering av en ”matchningsgrupp”
bestående av en representant för de olika partierna i kommunfullmäktige samt
personer från socialkontoret och socialnämnden.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
Mikael Strandman
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Dnr KS 15-138 092

Interpellation från K jell Jansson (M) till kom m unstyrelsens ordförande
om avsiktsförklaringen från styrande m inoriteten
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sam m anträde

Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om avsiktsförklaringen från
den styrande minoriteten.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 20.

Expedieras till:

Utdrjagsbestyrkande
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande ang.
Avsiksförklaringen från styrande minoriteten.

I avsiksförklaringen är en av de prioriterade frågorna ett växande näringsliv.
Undertecknad delar uppfattningen att detta är viktig fråga. Till och med den
viktigaste frågan för tillväxt och nya arbetstillfällen skapas samt att säkerställa
att kommunens kärnverksamheter tryggas ekonomiskt.
Mina frågor är:
1. På vilket sätt ska du utveckla näringslivet?
2. Är det någon särskild bransch du kommer att prioritera?
3. Är det någon fråga eller beslut från kommunen som kan skapa tillväxt i
näringslivet?

Kjell Jansson (M)
//u Y y -^

en 22 januari 2015
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Dnr KS 15-139 092

Interpellation från Kjell Jansson (M ) till kom m unstyrelsens ordförande
om öppettider i kom m unhuset
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sam m anträde

Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om öppettider i
kommunhuset.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 21.

Expedieras till:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens ordförande
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In te rp e ila tio n till K om m unstyrelsens o rd fö ra n d e ang.
ö p p e ttid e r i k o m m u n h u s et.

Sedan i s lu te t av 2 0 1 4 har m e d d e la ts a tt k o m m u n h u s ets
re c e p tio n h ar m inskat ö p p e ttid e rn a . Jag ser allvarlig t på a tt
k o m m u n e n d ra r n e r på service till våra in vån are. Vi h a r ca:
9 0 0 0 in vån are som a rb e ts p e n d la r till Stockholm och övriga
d e la r av lä n e t som har svårt a tt hinna hem till k l.1 6 .3 0 . S kälet
till a tt vi i den tid ig a re borgerliga m a jo rite te n gav d ire k tiv om
u tö k a d e ö p p e ttid e r i re c e p tio n e n och på Görla
å te rv in n in g s ta tio n v a r a tt öka tillg ä n g lig h e te n fö r våra
in v ån are .

M in a fråg or:
1. A vser du a tt öka ö p p e ttid e rn a i re c e p tio n e rn a e lle r
ty c k e r du a tt d e t är ok m ed lägre tillg ä n g lig h e t fö r våra
invånare?
2. K o m m e r du a tt m inska ö p p e ttid e rn a på våra
å te rv in n in g s s ta tio n e r?

Kjell Jansson (M )

2015
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Dnr KS 15-156 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnäm ndens ordförande
om boende för ensam kom m ande flyktingbarn i kom m unal regi
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sam m anträde

Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om boende för ensamkom
mande flyktingbarn i kommunal regi.
”Interpellation etc............” Bilaga § 22.

Expedieras till:

Justerandes sign

Socialnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande
a/ /
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Interpellation till Socialnämndens ordförande
Vi kunde fö r en tid sedan läsa i Norrtelje Tidning att kommunen beslut fattats att kommunen
skall starta boende fö r ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahemmet. Detta
innan form ellt beslut fattats i nämnden.
Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande a tt beslut fattats i god demokratisk ordning?
Norrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver ett boende fö r ensamkommande
flyktingbarn på Väddö.
Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekymmer a tt konkurrera med sig själv
och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/möjiighet att utföra
tjänsten?
När beslut fattades i nämnden kom en kalkyl på kostnader och intäkter på bordet först efter
kritik från oppositionen. Där fanns dock ingen riskanalys och ingen kalkyl fö r kostnader för
eventuella anpassningar av lokalerna.
Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till a tt en mer fullödig kalkyl kommer
Socialnämnden till handa? Om inte, varför?

Ann Lewerentz, M
2:e vice ordförande Socialnämnden

mhtml:file://H:\scan\Interpellation socialnämndens ordförande_l50209.mht
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Dnr KS 15-181 092

Interpellation från Johannes Folkesson (V) till kom m unstyrelsens
ordförande om användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt
om råde i Norrtälje kommun
Beslut

KommunMlmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sam m anträde

Johannes Folkesson (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om användningen av
pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun

”Interpellation etc..........” Bilaga § 23.

Expedieras till:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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IsiterpeSlatlon til! Kommunalrådet Ulrika Falk (S)
Angående
Användningen av pyrotekniska varor i detaljplaneiagt område i Norrtälje kommun

B akgrund
I Ordningslagen (SFS 1993:1 617) finns det lagrum som tillåter kommuner att ha ordningsföreskrifter.
Ordningslagen stadgar också att brott mot ordningsföreskrifterna kan bestraffas med böter. Ett av
alla de områden, där ordningsföreskrifter kan utfärdas, är det gällande användandet av pyrotekniska
Norrtälje kommun haren ordningsstadga som ursprungligen ärfrån 1995. Den reviderades genom
ett beslut 2002-06-17. Enligt denna ordningsstadga finns det två platser i vår s to ra k o m m u n , där det
är förbjudet att använda pyrotekniska varor. Bägge dessa platser finns i Norrtälje stad.
Den 21 februari 2011 lämnade Kristian Krassman {S) in en motion med förslaget att Kommunen ska
utreda, om fler platser i vår kommun, av hänsyn till människor och djur, bör beläggas med förbud
mot användande av pyrotekniska varor. Denna motion föranledde ingen åtgärd och ansågs av den
dåvarande borgerliga majoriteten som besvarad enligt protokoll från kommunfullmäktige 2011-0516, § 203.
Fyrverkerier är en plåga för många av våra närmaste vänner djuren. Vi har de senaste veckorna
kunnat följa sökandet efter hästen Helge som i panik flydde från sitt hem på nyårsnatten. Vid Färsna
gård, alldeles i utkanten av Norrtälje stad, samlades djurvänner för att lugna de uppskrämda djuren,
då raketer sköts endast 20 meter frå n gården. Andra djurägare valde att resa bort (t.ex. finns vid
Arlanda en fristad för skotträdda djur under nyår) eller att droga sina fyrfota vännerför att de skulle
klara av nyårsnatten. I flera länder, t ex Australien, är det förbjudet med fyrverkerier.
Undertecknad vill med Fullmäktiges tillstånd fråga kommunalrådet:
Hur tänker kommunalrådet kring att förändra i kommunens ordningsföreskrifter, i syfte att
göra nyårsnatten mindre plågsam för vilda och tama djur i vår närhet?
Rimbo den DD/MM 2015
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Dnr KS 15-183 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till socialnäm ndens ordförande om
vräkning av barnfamiljer
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lfågan härmed anses besvarad.
Beslutande sam m anträde

Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till socialnämndens ordförande om vräkning av barnfamiljer.
”Fråga etc........... ” Bilaga § 24.
Socialnämndens ordförande Ingrid Landins (MP) svar:
”Det här är en viktig fråga. Det är aldrig acceptabelt att barn vräks och
socialtjänsten har en nollvision, men ibland gör särskilda omständigheter att
det händer. Det finns dock alltid ersättningsbostad för den som drabbas.”
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

n
d^

^

Enkel fråga till kommunalrådet tillika ordf i socialnämnden

Under 2014 så vräktes 4 barn inkl sina föräldrar/förälder i norrtälje kommun
Hur tänker du som socialnämnders ordf
1. Är det acceptabelt
2. Kommer det att hända igen eller är det något du kan tänka dig att stoppa

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Anders Fransson

2015 -02- 1 3

ROOP
Diaitenr

_

16't i 3

Oariapäan&Kpckll,
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Dnr KS 15-182 093

Fråga från Johannes Folkesson (V) till kom m unstyrelsens ordförande
med anledning av polisens om organisation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får besvaras vid kommunfull
mäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sam m anträde

Johannes Folkesson (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av polistens
omorganisation.
”Fråga etc..........” Bilaga § 25.

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsens ordförande

Utjjragsbestyrkande

rNORRTÄUEKOMMUNSTmELSE

2015 »02" 1J

Fråga till kommunalrådet Ulrika Falk (S) med anledning av Polisens
omorganlsatloH
Den 22 januari har Norrtelje tidning uppgiften att Polisnärvaron i Rimbo i samband med
omorganisationen till en riksgemensam myndighet är hotad. Polisen har ett flertal av perioder med
frånvaro i Rimbo som på grund av sin geografiska belägenhet med många vägar till/från orten borde
vara prioriterat att närvara vid. Somliga tider på dygnet är till och med närvaron i hela vår kommun
så låg att hjälpsökande till larmnumret 112 blir hänvisade till poliser ankommande från Täby.

Enligt de kontakter jag tagit är det kommunens sak att i kontakt med regionstyrelsen för Polisen
klargöra närmare vilkor för närvaro i kommunen.

Undertecknad undrar därför följande:

Vilka åtgärder är kommunalrådet/samverkansstyret beredda till om närvaron av Polis ute i
vår kommun är hotad?
Rimbo den 29/1 2015

^

Johannes Folkesson, V
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Dnr KS 15-119 102
Dnr KS 15-19 102

KF §2 6

Iryna Rybalko Carlsson (SD), avsägelse av uppdrag som ledam ot i
kom m unfullm äktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja Iryna Rybalko Carlsson (S) begärt entledigande.
2. Begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen för Sverigedemokraterna

Bakgrund

Iryna Rybalko Carlsson (SD) har i skrivelse 2015-01-27 avsagt sig uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Iryna Rybalko Carlsson
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Registret
PA/Lön

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102

Bekräftelse av landstingets val av 2:e vice ordförande i sjukvårds- och
omsorgsnäm nden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bekräfta landstingets val Hanna Stymne
Bratt (S) till 2:e vice ordförande i sjukvårds- och omsorgsnämnden.

Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Hanna Stymne Bratt
Stockholms läns landsting
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Registret
PA/Lön

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102

V al av två näm ndem än till Norrtälje tingsrätt
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Josefin Brink (V) och Patrick Lundin
(V) till nämndemän i Norrtälje tingsrätt

Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102

V al av en ledam ot oeh en ersättare i Norrtälje N aturvårdsstiftelse
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Bertil Karlsson (V) till ledamot och
Ingela Brinkefeldt (V) till ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Norrtälje Naturvårdsstiftelse
De valda
Registret
PA/Lön

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102

V al av två ledam öter och en ersättare i Stiftelsen Roslagsm uséet
B eslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Irene Solberg Ruhn (M) och Lennart
Rohdin (FP) till ledamöter och Eva Eriksson (M) till ersättare i Stiftelsen
Roslagsmuséet.

Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Roslagsmuséet
De valda
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102

V al av fem huvudm än i Roslagens Sparbank
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Välja Ingmar Ögren (SD), Håkan Stolt (ROOP) och Bridget Wedberg
(MP) till huvudmän fr.o.m. stämma 2015 t.o.m. stämma 2019
2. Välja Göran Pettersson (M) och Bo Liljedahl (M) till huvudmän fr.o.m.
stämma 2015 to.m . stämma 2018.

Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign
^jjj

Roslagens Sparbank
De valda
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 15-19 102
Dnr KS 15-184 102
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Lars B olling (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnäm nden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja Lars Bolling (S) begärt entledigande
2. Välja Anders Jonsson (S) till ny ersättare i socialnämnden

Bakgrund

Lars Bolling (S) avsäger sig i skrivelse 2015-02-10 uppdrag som ersättare i
socialnämnden
Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Socialnämnden
Lars Bollin
Anders Jonsson
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande
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KF §33
M eddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr KS 2014-661 042
Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2014 för kommunen och
bolagen
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning rörande månadsrapport
per den 31 oktober. Enligt bilaga.
Dnr KS 2015-19 102
N y ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige

Justerandes sign
fl

Utdragsbestyrkande
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Protokollanteckning
Avseende
Kommunfullmäktiges möte den 16/2 2015, föredragningslistans §21 Meddelanden (Månadsrapport
per oktober 2014 för kommun och bolag)

A vsändare
Fullmäktigegruppen för Vänsterpartiet Norrtälje

A tt anföra

Fullmäktigegruppen för Vänsterpartiet Norrtälje vill med anledning av avlämnad månadsrapport för
Norrtälje kommun och därtill hörande bolag anföra följande:
Avseende Roslagsbostäder redovisas en resultatprognos för oktober 2014 på +1 970 tkr att jämföra
med föreslaget resultatkrav på +2 000 tkr. Givet detta står sig ger det ett resultat per helåret 2014 på
+2 020 tkr. Av brödtexten framkommer att prognosen innefattar fastighetsförsäljning om 5 600 tkr.
Om inte fastighetsförsäljningen ägt rum skulle resultatet per oktober 2014 vara -3 630 tkr. Det är m a
o inte verksamheten som inbringar vinsten. Roslagsbostäder behöver en långsiktigt stark ekonomi för
att kunna amortera på underhållsskulden till hyresgästerna och erbjuda bostäder med rimliga hyror.
Vänsterpartiet anser att detta innebär att inget koncernbidrag bör lämna Roslagsbostäder.

Norrtälje den 16/2 2015

