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Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, kl. 17.30-19.20

Beslutande

Enligt förteckning på sidan 2-4

Övriga närvarande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 7 april 2015, kl 15.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Britt-Marie Bohlin

Ordförande

&

Justerare

Irene Solberg Ruhn

!
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2015-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
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Interpellation till Socialnämndens ordförande
Vi kunde för en tid sedan läsa i Norrtelje Tidning att kommunen beslut fattats att kommunen
skall starta boende för ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahemmet. Detta
innan formellt beslut fattats i nämnden.
Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande att beslut fattats i god demokratisk ordning?
Norrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver ett boende för ensamkommande
flyktingbarn på Väddö.
Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekymmer att konkurrera med sig själv
och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/möjlighet 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 för kostnader för
eventuella anpassningar av lokalerna.
Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till att en mer fullödig kalkyl kommer
Socialnämnden till handa? Om inte, varför?

Ann Lewerentz, M
2:e vice ordförande Socialnämnden
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Interpellation 6

Ulrika -1>?

Användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun.

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 har en ordningsstadga som ursprungligen är från 1995. Ben reviderades genom
ett beslut 2002-06-17. Enligt denna ordningsstadga finns det två platser i vår stora kommun, 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 från 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

Johannes Folkesson (V)
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kom m unalrådet 01-1>?
omorganisation
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Den 22 januari har Norrtelje tidning uppgiften att Polisnärvaron i Rimbo i samband med
omorganisationen till en riksgemensam myndighet är hotad. Polisen har e tt flertal av perioder med
frånvaro i Rimbo som på grund av sin geografiska belägenhet med många vägar till/frå n 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 fö r Polisen
klargöra närmare vilko rfö r 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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MOTION

Förbättrad snörnining och halkbekämpning
Med vintern 2014/2015 i någorlunda färskt minne kan vi konstatera att kommunens gång- och
cykelvägar, trottoarer, busshållplatser, gator etc. ibland snöröjdes och halkbekämpades sam m a dag,
ibland inte. Även små mängder snö som inte snabbt röjdes bort blev till is på trottoarer. Vi såg också att
snövallar ibland låg flera dagar på busshållplatser och trottoarer och frös till där, vilket gjorde det svårt
att åka buss med barnvagn, med "dra-maten", med rullstol, med rollator och om man har vissa
funktionsnedsättningar. Människor med rörelsenedsättning kunde i värsta fall bli fångna i sirla bostäder
vid dålig snöröjning.
På Norrtälje kommuns hemsida finns beskrivet hur kommunens snöröjning och halkbekämpning är tänkt
att fungera. Där står också att det är kommunen som är ansvarig för detta i tätorterna Norrtälje, Rimbo
och Hallstavik, med vissa undantag. Vi kan där även läsa att trottoarer hör till de ytor som har lägst
prioritet i detta sammanhang, t.o.m. så låg prioritet att kommunen anvisar till trottoarer för snöupplag.
Detta medför att gående hänvisas att tillsammans med bilarna ta sig fram på körbanan.
Karlskoga kommun menar att det är lättare för en bil än för en barnvagn eller rullator att ta sig fram i 10
cm snö. Därför har Karlskoga kommun infört "jämställd snöröjning", vilket innebär att man först röjer
för fotgängare och cyklister. Detta sägs främst gynna kvinnor som oftare än män går och Cyklar. Enligt
SVT har detta inspirerat kommunerna Karlstad, Botkyrka, Järfälla och Umeå att även de införa "jämställd
snöröjning". Stockholms stad kommer, enligt samma källa, införa "jämställd snöröjning" nästa säsong,
och enligt Sveriges Radio har även Huddinge kommun gjort det.
Enligt Transportstyrelsen sker bara runt 5 procent av våra resta kilometrar som oskyddade trafikanter
(gående, cykel, MC, moped), medan de oskyddade trafikanterna utgjorde hela 38 procent av de
omkomna under 2013. Risken att dödas per rest kilometer är med andra ord mångdubbelt större som
oskyddad trafikant. En "jämställd snöröjning" är därför viktig att införa eftersom det gynnar de som
löper storst risk för allvarliga trafikolyckor i tätorterna - t.ex. fotgängare, cyklister, äldre och kvinnor.
För många är att gå det enda alternativet som finns för att förflytta sig till sitt mål, hela vägen eller den
del av sträckan där kollektivtrafik inte finns. Möjligheten för alla, även gamla, att ta en promenad ska
inte begränsas av att utrymmet där man går är fullt av snö och is. Att gå är dessutom miljövänligt, det
minskar slitaget på bilvägar, det minskar antalet fall - och halkolyckor samt bidrar till att medborgare
kan arbeta och gå i skolan i stället för att vara sjukskrivna. Den vanligaste skadan bland dem som sökt
upp en akutmottagning efter en halkolycka är en fraktur, enligt statistik som redovisas av "Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap" (MSB; faktablad daterat 2013-12-11). Olyckan sker ofta i närheten av
bostaden, på gångvägar och trottoarer. Enligt SKL kostar vård och produktionsbortfall till följd av
halkolyckorna 4 gånger mer än vinterväghållningen, därför vill SKL att kommunerna ska tänka om när
man planerar snöröjningen. En prioriterad snöröjning och halkbekämpning på busshållplatserna främjar
dessutom resande med kollektiytrafikjjå f|er kan lämna bilen hemma, även det bra för miljön.
Som insändarskribenten "En fotgängare" skriver i Norrtelje Tidning den 24 februari 2015 - "man ska inte
behöva oroa sig för att slå jhjäl sig när man ska ta sig till. skolan eller jobbet".

Vi föreslår
att

Norrtälje kommun tillämpar "jämlik snöröjning och halkbekämpning" vilket in n e b ä r att
kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer och busshållplatser i tätorterna
Norrtälje, Rimbo och Hallstavik snöröjs och halkbekämpas innan motsvarande görs på de
gator i tätorterna kommunen ansvarar för.

Norrtälje 2015-03-16
Vänsterpartiet

Éatarina Wahlgren

Christina Hamnö

Änastasia Swärd

Ingela Brinkefeidt

Johannes Folkesson
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Motion till kommunfullmäktige

Norrtälje stad har ett nytt badhus som lockar många barn och unga. Det är beläget alldeles
intill Sportcentrum med inomhushall, ishall, konstgräsplan, gräsplaner, utomhusis,
friidrottsarena mm. I området har även Friskis och Svettis lokaler. Det är med andra ord ett
område som drar till sig mycket människor, inte minst barn och unga från hela kommunen,
men kanske främst från Norrtälje stad. Hur tar sig dessa barn och ungdomar till dessa
anläggningar för att träna och spela? Kommer de från Kvisthamra eller Flygfältet har de
möjfigheter att gå eller cykla, men kommer de från andra delar av staden är det svårt och
kräver nästan att det finns en vuxen som kan skjutsa dem dit i bil. Det går inga bussar förbi
dessa anläggningar och det finns inga säkra cykelvägar. När cykelplan för Norrtälje stad
antogs för ett antal år sedan påpekades det att cykelvägar främst skulle byggas ut för att
skapa säkra cykelvägar till och från skolor. Det är bra, men en svår ingång då många barn
idag inte går i den skola som ligger närmast hemmet. För att barn och unga ska kunna ta sig
säkert fram på cykel krävs bra cykelbanor i hela staden. För att de fina sport- och
fritidsanläggningarna i staden ska kunna användas av alla barn och ungdomar, oavsett
föräldrars förmåga att skjutsa dem till och från aktiviteter vill vi att:
• Möjligheten för barn/unga att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sportoch fritidsanläggningar med t ex buss eller cykel ses över.
• Översynen leder till konkreta åtgärder.

LSH.
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MOTION
MOTION angående integrera turistbyrån med Fakoriet fd Roslagsmuset
Roslagens Oberoende Parti (ROOP) lägger härmed följande motion, ställd till kommunstyrelsen alt
kultur o fritidsnämnden
Med anledning av turistbyråns nuvarande plats som vi anser ligger helt fel. ROOP föreslår därför att
faktorihuset fd Roslagsmuseets renovering slutförs snarast och att en om och tillbyggnad av
fastigheten ger Turistbyrån en mer framträdande och lättillgänglig besöksplats samt att externa
verksamheter såsom Cafe utställningar konsthantverk mm kan tillsammans med Turistbyrån rymmas i
fastigheten.
Med anledning av detta vill ROOP
Att resurser omgående avsätts så att Faktoriet fd Roslagsmuset kan öppnas med en integrerad
turistbyrå.
För Roslagens Oberoende Parti (ROOP)
Anders Fransson
Irene Brändström
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Motion till Kommunfullmäktige angående
Hbtq-certfiering av kommunens verksamhet

Det är av stor vikt att alla känner sig inkluderade och välkomna i Norrtälje kommun, oavsett sexuell
läggning, köns uttryck eller könsidentitet.
Vidare har kommunen ansvar som arbetsgivare att säkerställa att hbtq-personer* som arbetar inom
våra verksamheter har en trygg och säker arbetsplats.
Våra anställda måste ha ett respektfullt bemötande mot alla de möter och få möjlighet att på ett
strukturerat sätt arbeta med frågor som rör likabehandling, diskriminering och fördomar.
Under det senaste åren har situationen för hbtq-personer som bor, jobbar, går i skolan och besöker
Norrtälje kommun lyfts på olika sätt och inför valet uttrycktes ett brett politiskt stöd för att hbtqcertifiera kommunens verksamhet.
Att certifiera kommunen skulle innebära en stor kunskapshöjning men också synliggöra vår
förbättrade kompetens i likabehandling, vi får ett kvitto på att vi genomfört ett systematiskt arbete.
För närvarande finns det inte någon kommun som har certifierat hela sin verksamhet och Norrtälje
Kommun skulle alltså kunna bli först i landet med detta.
*Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Därför föreslår vi:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att hbtq-certifiera all verksamhet
inom Norrtälje kommun

Norrtälje den 25 mars 2015

Johnny Petterson

Antagen som (M)-gruppmotion den 25 mars 2015

Kjell Jansson
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In te rp e lla tio n till B e rit Jansson © ang. fö rs ä ljn in g av k o m m u n a l skog

B e rit Jansson v a r nyligen u te i N o rrte lje T id n in g och sa a tt nu ska
k o m m u n e n u tre d a u tfö rs ä ljn in g av k o m m u n e n s skogsinnehav. D et
v a r en v ä n d n in g som fö rv å n a r i fö rh å lln in g s ä tt. T idig are har
C e n te rp a rtie t d e k la re ra t to ta lt m o ts tå n d t ill fö rs ä ljn in g av
k o m m u n e n s skogsinnehav.

M in a frå g o r:
1. Vad g ö r a tt B e rit Jansson ä n d ra t sig och n u m e r v ill sälja skog?

2. Ä r orsaken a tt B e rit Jansson v ill stä rka e ko n o m in i ko m m u n e n ?

3. K o m m e r skogen a tt säljas via m ä kla re till h ö g stb ju d a n d e ?

2 Ii
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Enligt artikel i Norrtelje Tidning den 27 februari har Norrtälje kommun hittills kunnat erbjuda
32 sommarjobb till ungdomarna i kommunen. Det betyder att någon förbättring inte skett
sedan förra året. Samtidigt är behovet betydligt s t ö r r e än så. Det är en alldeles för låg
ambition att försöka skaffa fram fler jobb till nästa sommar.
I en artikel i DN idag säger Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (Sj, "Vi vet
hur viktigt det är att få den första raden på sitt CV och hur man växer som person, när man
tjänar egna pengar. För vissa ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med
arbetslivet över huvud taget."
I Stockholm erbjuds i sommar 6 700 ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb. Den
rödgrönrosa majoriteten satsar 13,1 miljoner på detta. Om Norrtälje gjorde motsvarande
satsning per invånare skulle man erbjuda ungdomarna i kommunen 425 sommarjobb.
I Nynäshamn garanterar kommunen sedan 2008 alla ungdomar mellan 16 och 19 år tre
veckors sommarjobb. 2012 satsade man 3,5 miljoner på detta. Nynäshamns kommuns
erbjudande till ungdomarna fungerar tack vare ett nära samarbete med det privata
näringslivet. Av de drygt 600 jobben finns 40 procent inom det privata näringslivet och 60
procent inom den kommunala verksamheten.
"Väldigt många ungdomar står utan jobb i dag. De som sommarjobbar får in en fot i
arbetslivet och viktiga heit egna kontakter, oavsett föräldrarnas nätverk. Samtidigt tjänar
ungdomarna egna pengar och får ett arbetsintyg som är viktigt både på kort och lång sikt"
säger Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, på Nynäshamns
kommuns hemsida.
Med anledning av ovanstående frågar jag:
• Vad vet kommunen om behovet av sommarjobb?
• ffur ser kommunalrådet på möjligheterna att samarbeta med det privata näringslivet, när
det gäller att skaffa fram fler sommarjobb?
• Vad kan kommunen göra för att skaffa fram fler jobb redan till sommaren 2015?
• Hur mycket pengar är kommunen beredd att satsa för att kunna erbjuda våra ungdomar
sommarjobb?
Norrtälie 2015-03-16

Christina Hamnö, Vänsterpartiet
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Med anledning av att man nu påbörjar rivningen av silona i hamnområdet:
Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Ulrika Falk
Har man gjort någon undersökning av om det finns asbets i materialet i silona?
Det bör väl komma till kommunens kännedom i så fall. Ansvaret delas mellan
Lantmännen och kommunens tekniska förvaltning, men vems blir kostnaden?

undrar

Anders Fransson
gruppledare
ROOP
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Interpeffation till kommunalrådet Ingrid Landin
Kvinnorna och männen som vi dagligen ser när vi handlar på ICA Flygfyren, på Coop eller på
Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på
£U:s bakgård.
Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik för välfärd och mot diskriminering i
samtliga EU~fänder och i synnerhet i Rumänien för att förbättra situationen för EUmigranterna. Men vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor
som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former utan att svälta och frysa på våra gator
och leva i misär i kåkstäder.
I Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har
i vårbudgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 210 miljoner, för att stödja
kommunerna i deras arbete med att hjälpa de romer som kommer hit. Det kan handla om
att förbättra deras boendesituation, om att erbjuda skola och förskola till barnen, om att
öppna upp center där den som behöver kan få råd och stöd. När det gäller sjukvård är vår
utgångspunkt att vård ska ges efter behov och att staten står för den kostnaden.
I Norrtälje är det många som engagerar sig i EU-migranternas situation, öet är vällovligt men
långt ifrån tillräckligt. K o m m u n e n h a r det yttersta ansvaret för de som vistas här. Därför ser
vi i Vänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i
Norrtälje. Denna lokal ska fungera som värmesfuga dagtid med möjligheter att laga mat,
duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas för ofika
frivifligorganisationers hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EUmigranterna och Norrtäljeborna. Några timmar i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk
i lokalen på de språk som £U-migranterna talar.
En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på EU-migranternas situation. Men
situationen som den ser ut nu är akut och något måste göras för att stödja EU-migranterna.
Man ska inte underskatta betydelsen av att engagerade Norrtäfjebor och romer från södra
Europa under anständiga former får möjlighet att samtala med varandra om sina respektive
erfarenheter. Kanske några romer återvänder till sitt hemland med stärkt självkänsla och
med mer kunskap om sina demokratiska rättigheter. Tillsammans kan de då ställa krav på att
få sin rättmätiga del av de sociala fonder, som deras hemland har tillgång till genöm EU.
Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet:
•

V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lrå d e t a tt v id ta f o r a tt fö rb ä ttra E U -m ig ra n te rn a s
liv s s itu a tio n ?

•

V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lrå d e t a tt v id ta f ö r a tt k o m m u n e n s s k a u p p fy lla s itt
a n s v a r g e n te m o t E U - m ig r a n te m a e n lig t s o c ia ltjä n s tla g e n ?

Änastasia Swärd (V)
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fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika falk
I augusti 2014 invigdes Norrtälje nya badhus, som också blivit belönat som ett av 2014 års
bästa byggen i landet. Badhuspersonalen vittnar om att de aldrig tidigare sålt så många
årskori och badhus besöks frekvent av barn, unga, vuxna och äldre som alla hittar sin nisch i
det stora och mångsidiga badet. Nu har det gått över ett halvår sedan invigningen och som
tur är så är den mörka säsongen av året snart slut. Det är nämligen en eländig, kurvig liten
väg som leder besökarna upp till det ståtliga badhuset. Den är dåligt upplyst, det finns inga
utrymmen förgående och cyklister och det saknas också utrymme för två bilar att mötas
samtidigt som de håller sig på den asfalterade delen av vägen. Det är ren tur att ingen
allvarlig olycka hittills skett då många barn och unga tar sig dit på egen hand. Min fråga är:
• När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående,
cyklister och bilar?
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