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Sammanträdesdatum

2 0 1 5 -0 5 -0 4

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, kl. 17.30-19 .4 5

Beslutande

Enligt förteckning på sidan 2-4

övriga närvarande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Per Lodenius (C) och Mats Hultin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 12 maj 2015, kl 15.00

Underskrifter
§§ 6 5 -1 0 7

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2 0 1 5 -0 5 -0 4

Datum då anslaget sätts upp

2 0 1 5 -0 5 -1 3

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

2 0 1 5 -0 5 -0 4

Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige

Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

§
Ja

LEDAMÖTER 1:a valkretsen

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
FP
FP
KD
S
S
S

Kjell Jansson
Bino Drummond
Mats Hultin
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Ulla-Britt Pettersson
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
Margareta Lundgren
Elizabeth Sahlén Karlsson
Kerstin Bergström
Måns Nilsson
Sara Hansson
Catarina Wahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Annette Nilsson
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg

s
fss
s
s
s
s
s
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD

T

F (Lennart Rolulin)
N
N
N
N
N
F (C onny A ndersson)
N
N
PNN
N
F (E thel Södennan-Sandin)
N
N
N
N
N
N
F (O livia Sandberg)
N
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2015-05-04
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Anders Fransson
LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Aleksandar Srndovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Vakant
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Susanne Ljunggren
Ingmar Ögren
Irene Brändström

ROOP

N

M
M
M
M
M
C
C
C
FP
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N

s
s
s
s
s
s
s
s
V
MP
SD
SD
SD
ROOP

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Helena Slawinska
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

Justerandes sign

F (Anders Jonsson
F (C atharina E rd t man)
N
(C hristina P ettersson)

N
N
N
N
N
N
N
N
F (Karl-G öran

Edberg)

N
N

N från 18.00
F
N
N
N
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N
NTj (Åsa W ennerfors)
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Göte Waara
Bennit Jennerstål
Christina Pettersson
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Anastasia Swärd
Ingela Brinkefeldt
Petra Larsson
Andreas Hagstedt
Olivia Sandberg
Karl-Göran Edberg
Vakant
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
SD
SD
SD
ROOP
ROOP

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande
Vakant

53
7
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
Vakant

21
4
8
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
Vakant

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

N
N
NTj (För vakan!)
NTj (Lenneke Sundblom )
NTj (Sara H ansson)
NTj (A leksandar Srndovic)
NTj (K jell D rotz)
N
N
N
N
N
N
N
F
F
NTj (Sandra Ljunggren)
NT j (Susanne Ljunggren)
-

F
N
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
§65

Val av justeringsmän och tillkännagivande om ju s te rin g .........................................8

§66

Information från kommunstyrelsen............................................................................ 9
Dnr 2015-220 042
Årsredovisning 2014 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen................... 10

§67
§68
§69
§70

Dnr 2015-448 007
Revisionsberättelse för år 2 0 1 4 ................................................................................ 12
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Kommunhus A B .......13
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Energi A B ................. 14

§71
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Energi
Försäljnings A B ..............................................................................................................15
§72
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Stadsnät Etanet
A B .................................................................................................................................... 16
§73
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Campus Roslagen A B ............ 17
§74
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Rossen Fastighets AB ............ 18
§75
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma iRoslagsbostäder A B ................. 19
§76
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Sportcentrum A B .... 20
§ 77

Direktiv till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och
omsorg inför bolagsstämma i Tio100 AB ................................................................. 21

§78
§79
§80
§81
§82

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Kapellskärs Hamn A B ............ 22
Dnr 2014-2807 003
Revidering av reglemente Kommunala pensionärsrådet (K P R )........................... 23
Dnr 2014-2733 003
Revidering av reglemente Kommunala Handikapprådet (KHR)........................... 24
Dnr 2015-343 041
Investering 2015 - IT .................................................................................................... 26
Dnr 2012-263 214
Rättelse av plankarta, detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje
s:35 med flera i Norrtälje s ta d ....................................................................................28
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Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige

§ 83

Dnr 2015-156 092

Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande om boende
för ensamkommande flyktingbarn i Nysättrahemmet............................................. 29
§ 84

Dnr 2015-369 091

Besvarande av interpellation till kommunalrådet Berit Jansson (C) om
försäljning av kommunal skog.....................................................................................30
§ 85

Dnr 2015-327 092

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
insamling av pengar och kontroll av tillstånd............................................................ 31
§ 86

Dnr 2015-364 092

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
eventuell asbest i silona...............................................................................................32
§87

Dnr 2015-357 092

Besvarande av interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin om åtgärder
för att förbättra EU-migranternas livssituation..........................................................33
§ 88

Dnr 2015-373 091

Motion om att kommunen urträder som medlem i Kommuninvest när lånen
faller 2017.......................................................................................................................34
§ 89

Dnr 2015-395 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om utökad utbildning i ABC- (Alla Barn i
Centrum) för alla föräldrar med barn i förskolan..................................................... 35
§ 90

Dnr 2015-396 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om inrättande av en specialistklass i
matematik på Rodengymnasiet.................................................................................. 36
§91

Dnr 2015-467 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående förbättring av
busshållplatser inom kommunen................................................................................ 37
§ 92

Dnr 2015-468 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående marknadsföring av
kollektivtrafiken..............................................................................................................38
§ 93

Dnr 2015-469 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) om kommunens personalbokslut 20 1 4 .......39
§94

Dnr 2015-000502 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) med förslag att
Norrtälje kommun på nytt ska söka medlemskap i Union of Baltic Cities........... 40
§ 95

Dnr 2015-504 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) om Norrtälje
kommuns vänortssam arbete.......................................................................................41
§ 96

Dnr 2015-438 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande
avseende det militära sam rådsområdet i anslutning till Väddö skjutfält................ 42
§ 97

Dnr 2015-470 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande
med anledning av kommunens personalbokslut 2014............................................ 43

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(53)

Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige

§98

Dnr 2015-474 092

Interpellation från Johannes Folkesson (V) till socialnämndens ordförande
om hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn............................................................... 44
§ 99

Dnr 2015-471 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) m.fl. till barn- och
skolnämndens ordförande angående utredningen om skolverksamheten......... 45
§100 Dnr 2015-472 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) m.fl. till kommunstyrelsens
ordförande om utlovade satsningar utanför Norrtälje stad.................................... 46
§101 Dnr 2015-506 092

Interpellation från Karin Karlsbro (FP) till barn- och skolnämndens
ordförande om utredning av den framtida skolorganisationen.............................. 47
§102 Dnr 2015-475 093

Fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande om
mötet med polisledningen........................................................................................... 48
§ 103 Dnr 2015-19 102

Val av tre ledamöter i Tio100 AB ................................................................................ 49
§104 Dnr 2015-19 102

Val av ledamot i i utbildningsnämnden för Centerpartiet........................................50
§105 Dnr 2015-476, 2015-19 102

Emelie Löthgren (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnäm nden................................................................................................................. 51
§106 Dnr 2015-19 102

Rättelse av tidigare beslut, felaktigt namn på (SD)-ledamot i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse........................................................................................................ 52
§107

-

M eddelanden................................................................................................................. 53
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§65

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Per Lodenius (C) och Mats Hultin (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet
Sammanfattning av ärendet

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning
kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och
ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonseratas i
den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§66

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) informerar att kommunstyrelsen
tidigare under dagen entledigat kommundirektören Per Nordenstam med
omedelbar verkan.
Ulrika Falk (S) informerar också om uttalande från en konsult, som är expert på
skolutveckling. Han anser att den utrednings som finns är tillräcklig med
uppdatering. Därför avser man inte genomföra ytterligare utredningar i nuläget.
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Dnr 2015-220 042

§ 67

Årsredovisning 2014 för Norrtälje kommun och kommun
koncernen
Beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning 2014 för
Norrtälje kommun.

2.

Renhållningsverksamhetens överskott avsätts till framtida återställande av
Häverö, Björkholmen och Salmunge avfallsanläggning, med totalt 2 585 tia.

3.

Renhållningens totala fonder motsvarande 21 244 tkr (tippfond 13 462 tia
och driftfond 7 782 tkr) omklassificeras i sin helhet till avsättning för
framtida återställande av avfallsanläggningar.

4.

VA-verksamhetens driftfond upplöses med 3 754 tia i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige den 5 november 2012.

5.

Bidrag lämnas till Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård
och omsorg om 16 000 tkr till villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB
under förutsättning att Stockholms läns landsting gör likaledes. Bidraget
finansieras med egna medel.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo uppnå god ekonomisk
hushållning 2014. Målet om att kommunens verksamheter ska bedrivas och
kommunens fasta anläggningar ska skötas effektivt, dvs. med hög kvalitet och
kostnadsrationellt uppnås inte till fullo och det finns underskott i
primärkommunala verksamheter. Även resultatet från verksamheten i de
kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk
hushållningen. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt. Årets
resultat i koncernen uppgick till 64 mnkr efter skatt. Kommunen har ett
ekonomiskt positivt resultat på 31,5 mnla år 2014. Det positiva resultatet är dock
till stor del relaterat till vinster från fastighetsförsäljningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 62, den 1 april 2015
Kommunstyrelsens beslut, § 60, den 13 april 2015.
§ 67 forts

Justerandes sign
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 mars 2015 med följande
bilagor:
Sammanställning av bedömning måluppfyllelse
Personalbokslut
Finansrapport och rapport om Internbankens arbete
VA-bokslut
Rapport om Säkringsredovisning
Projektuppföljning investeringar
Beslutet ska skickas till

Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Kristina Dahl, controller, ekonomiavdelningen
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§68

Dnr 2015-448 007

Revisionsberättelse för år 2014
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorers vice ordförande Johnny Karlson (S) redovisar
revisionsberättelsen för 2014.
Beslutsunderlag

Kommunrevisorernas revisionsberättelse med bilagor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§69

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Kommunhus AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Kommunhus AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014

Justerandes sign

Uldragsbestyrkande
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§70

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Energi AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Energi AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014

Justerandes sign
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§71

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Energi Försäljnings AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Energi Försäljnings AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014

Juslerandes sign
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§72

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Stadsnät Etanet AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Stadsnät Etanet AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
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§ 73

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Campus
Roslagen AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Campus Roslagen AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
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§74

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Rossen
Fastighets AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Rossen Fastighets AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
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§75

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Roslagsbostäder AB
Ordförande Sune Alm (S) anmäler jäv och lämnar över ordförandeklubban till 1:e
vice ordförande Nils Matsson (M).
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Roslagsbostäder AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sian
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§76

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Sportcentrum AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Sportcentrum AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till förslaget.

Uldragsbestyrkande

y(4X

20(53)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige

§77

Direktiv till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg inför bolagsstämma i Tio100 AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg att vid ordinarie bolagsstämma i Tio 100 AB rösta för att
ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Kapellskärs Hamn AB
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Kapellskärs Hamn AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande
direktör beviljas ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper.
Beslutsunderlag

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2014
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till förslaget.

22(53)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige

§79

Dnr 2014-2807 003

Revidering av reglemente Kommunala pensionärsrådet
(KPR)
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, enligt kommunstyrelse
kontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2015, till reviderat reglemente för
kommunala pensionärsrådet.
Sammanfattning av ärendet

Sjukvårds- och omsorgsnämnden, har vid sammanträde den 4 december 2014, §
131, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av
reglemente för Kommunala pensionärsrådet. Ändringarna beror dels på att
nämnden har bytt namn, dels behöver antal ledamöter utökas eftersom även
teknik- och klimatnämnden ska utse representant, dels önskar man kunna inrätta
arbetsutskott/beredningsorgan för att fa en snabbare hantering. Vad gäller
formaliserandet av rådets rätt att inrätta ett arbetsutskott och vilka ledamöter som
ska ingå, föreslår kommunstyrelsekontoret en mindre detaljerad skrivning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 60, den 1 april 2015
Kommunstyrelsens beslut, § 58, den 13 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2015.
Sjukvårds-och omsorgsnämndens beslut den 4 december 2014, § 131 med
tillhörande tjänsteutlåtande 17 november 2014, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsekontorets förslag, den 9 mars 2015, till ändring i reglementet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommunsförfattningssamling.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Kommunala pensionärsrådet.
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§ 80

Dnr 2014-2733 003

Revidering av reglemente Kommunala Handikapprådet
(KHR)
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, enligt kommunstyrelse
kontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2015, till reviderat reglemente för
kommunala handikapprådet.
Sammanfattning av ärendet

Sjukvårds- och omsorgsnämnden, har vid sammanträden den 4 december 2014, §
132, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av
reglemente för kommunala handikapprådet. Ändringarna beror dels på att rådet
har bytt namn, dels behöver antal ledamöter utökas eftersom även teknik- och
klimatnämnden ska utse representant, dels önskar man kunna inrätta
arbetsutskott/beredningsorgan för att få en snabbare hantering. Vidare föreslår
nämnden att kommunala handikapprådet byter namn till rådet för funktionshinder.
Vad gäller formaliserandet av rådets rätt att inrätta ett arbetsutskott och vilka
ledamöter som ska ingå, föreslår kommunstyrelsekontoret en mindre detaljerad
skrivning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 61, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsens beslut, § 59, den 13 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2015.
Sjukvårds-och omsorgsnämndens beslut den 4 december 2014, § 131 med
tillhörande tjänsteutlåtande 17 november 2014, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsekontorets förslag, den 9 mars 2015, till ändring i reglementet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2015, till reviderat
reglemente för kommunala handikapprådet.
forts
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§ 80 forts

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Kommunala pensionärsrådet.
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§81

Dnr 2015-343 041

Investering 2015 - IT
Beslut

1.

Kommunfullmäktige anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsen för
IT-investeringar.

2.

Finansiering sker med egna medel.

3.

Årliga kapitalkostnader för projekt Rodret (Kommunstyrelsen, 450
tkr), Kvalitetssystem för Socialtjänsten (Socialnämnden, 380 tkr)
och Kvalitetssystem för Sjukvård- och omsorgskontoret (Sjukvårdoch omsorgsnämnden, 190 tkr) belastar respektive nämnds
driftsbudget när investeringen aktiveras. Detta ska rymmas inom
nämndernas befintliga ramar. Kapitalkostnaden för övriga ITinvesteringar (3 500 tkr) ryms inom den befintliga datorhyran.

4.

Slutredovisning med uppföljning av utfallet av investeringen ska
redovisas efter två år.

Sammanfattning av ärendet

IT-avdelningen begär årligen medel för årets planerade IT-investeringar. För 2015
begär avdelningen 23,5 miljoner kronor vilket är fördelat på följande
huvudprojekt, Superservice 6,3 mnkr, Arbetsplats 2.0, 2,2 mnkr, Gränslös
infrastruktur 4 mnkr och 11 mnkr för digital verksamhet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 66, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsens beslut, § 64, den 13 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 mars 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts
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§ 81 forts
Beslutet ska skickas till

Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Annica Johansson, finanschef, ekonomiavdelningen
Bawar Akrawi, IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§82

Dnr 2012-263 214

Rättelse av plankarta, detaljplan för fastigheterna Tälje
3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar för
detaljplan Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad, rättas enligt
förvaltningslagen § 26, i enlighet med vad som framgår av kommunstyrelse
kontorets tjänsteutlåtande 2015-04-10.
Sammanfattning av ärendet

I samband med Länsstyrelsens prövning av det överklagade antagandebeslutet
2014-12-15 KF § 208, gällande detaljplan för Tälje 3:187 och Tälje s:35 med
flera i Norrtälje stad, uppmärksammades kommunen om ett förbiseende på
plankartan, som utgjorde underlag för antagandebeslutet. I teckenförklaringen/av
planbestämmelserna på plankartan framgår det inte vad marken markerad med
”++++” innebär. För att detaljplanen ska vinna laga kraft måste kommunfull
mäktige besluta om en rättelse av den tidigare beslutade plankartan i enlighet med
§ 26 i förvaltningslagen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 73, den 13 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2015.
Plankarta med införd rättelse
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Lotta Lagergren, plankordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
Anna Ahnström Dahlberg, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§83

Dnr 2015-156 092

Besvarande av interpeilation till socialnämndens
ordförande om boende för ensamkommande flyktingbarn
Nysättrahemmet
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 16 februari 2015, § 22, följande interpeilation till
socialnämndens ordförande om boende för ensamkommande flyktingbarn i
Nysättrahemmet.
”Interpeilation etc............” Bilaga § 83.
Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 83
Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M), Catarina Wahlgren (V) och Ulrika
Falk (S) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Socialnämndens ordförande
Vi kunde fö r en tid sedan läsa i N orrtelje Tidning a tt kommunen beslut fattats a tt kommunen
skall starta boende fö r ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahem m et. Detta
innan fo rm e llt beslut fattats i nämnden.
Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande a tt beslut fattats i god dem okratisk ordning?
N orrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver e tt boende fö r ensamkommande
flyktingbarn på Väddö.
Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekym m er a tt konkurrera med sig själv
och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/m öjlighet a tt utföra
tjänsten?
När beslut fattades i nämnden kom en kalkyl på kostnader och intäkter på bordet fö rs t e fte r
kritik från oppositionen. Där fanns dock ingen riskanalys och ingen kalkyl fö r kostnader fö r
eventuella anpassningar av lokalerna.
Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till a tt en mer fullödig kalkyl kom m er
Socialnämnden till handa? Om inte, varför?

Ks

Ann Lewerentz, M

2015 02 0 9
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2:e vice ordförande Socialnämnden
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Svar på Interpellation;

1. Ja, beslutet fattades på nämnden den 29 januari
2. Nej, jag ser inga moraliska bekymmer. Det är bra att driva verksamheten i egen
regi. När det gäller just Vårljus så krävs ingen upphandling då kommunerna i länet
är ägare av bolaget.
3. På nämnden den 26 februari presenterades en riskanalys samt en kalkyl över
kostnader och intäkter.
Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande
2015-03-25
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§84

Dnr 2015-369 091

Besvarande av interpellation till kommunalrådet Berit
Jansson (C) om försäljning av kommunal skog
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Mats Hultin (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde
den 30 mars 2015, § 51, följande interpellation till kommunalrådet Berit Jansson
(C) om försäljning av kommunal skog.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 84.
Beslutande sammanträde

Kommunalrådet Berit Jansson (C) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........” Bilaga § 84.
Mats Hultin (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Interpellation till Berit Jansson © ang. försäljning av kommunal skog

Berit Jansson var nyligen ute i Norrtelje Tidning och sa att nu ska
kommunen utreda utförsäljning av kommunens skogsinnehav. Det
var en vändning som förvånar i förhållningsätt. Tidigare har
Centerpartiet deklarerat to ta lt motstånd till försäljning av
kommunens skogsinnehav.

Mina frågor:
1. Vad gör att Berit Jansson ändrat sig och numer vill sälja skog?
2. Är orsaken att Berit Jansson vill stärka ekonomin i kommunen?
3. Kommer skogen att säljas via mäklare till högstbjudande?

N O R R U u t KOMMUNSTYRELSE!

2015 -03“ 3 0
^ e v tc e o fe d fö ra n ö e ^

Svar på interpellation från Mats Hultin M om försäljning av
kommunaiägd skogsmark.

NORRTÄLJE KOMMUNSIYRELSE
2015
Diarä^L.

Fråga:

8éf

1. Vad gör att Berit Jansson ändrat sig och numer viii sälja skog?
Svar:
1. Jag har hela tiden haft tanken på att kommunen inte ska äga
skog, som någon privat kan äga och bruka. Har vid minst två
tillfällen fört detta på ta! under min tid som gruppledare för
Centerpartiet och inte få tt gehör för mina tankar.
Fråga:
2. Är orsaken att Berit Jansson vill stärka ekonomin i kommunen?
Svar:
Ekonomin är alltid viktig i kommunen, men främst är det att
kommunen ska ägna sig åt primärkommunal verksamhet.
Vissa skogar, som ligger tätortsnära eller har betydelse för
utveckling av samhällsbyggandet ska vi äga.
o

Fraga:
3. Kommer skogen att säljas via mäklare till högstbjudande?
Svar: Ja.

Berit Jansson
Kommunalråd C
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§85

Dnr 2015-327 092

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om insamling av pengar och kontroll av
tillstånd
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfull
mäktiges godkännande vid sammanträde den 30 mars 2015, § 52, följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om insamling av pengar och
kontroll av tillstånd.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 85.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 85.
Ingmar Ögren (SD), Elizabeth Sahlén Karlsson (S) och Gunnar Kjelldahl (C)
yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Vi har noterat att insamling av pengar förekommer på flera ställen i Norrtälje. Sådan insamling kräver
polismyndighetens tillstånd enligt gällande lokala ordningsföreskrifter § 12. Med anledning härav
frågar vi kommunstyrelsens ordförande:
1) Gör kommunen någon kontroll av att de som samlar in pengar har gällande polistillstånd?
2) Ges någon information från kommunen eller polisen till de berörda om att insamling kräver
polistillstånd?
3) Vilka åtgärder genomför kommunen eller planerar att genomföra om det skulle visa sig att insamling
av pengar förekommer i strid med de lokala ordningsföreskrifterna?
För Sverigedemokraterna Norrtelje

y ?
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Svar på interpellation från Mikael Strandman (Sd) och
Ingmar Ögren (Sd) om insamling av pengar och kontroll av
tillstånd

F rå g a :

Gör kommunen någon kontroll av att de som samlar in pengar har gällande
polistillstånd?
S va r:

F rå g a :

Ges någon information från kommunen eller polisen till de berörda om att insamling kräver
polistillstånd?
S va r:

Kommunen informerar om gällande regler på hemsidan.
F rå g a :

Vilka åtgärder genomfor kommunen eller planerar att genomföra om det skulle visa sig att
insamling kräver polistillstånd?
S va r:

Det är inte aktuellt för kommunen att genomföra åtgärder. Det är en polisiär fråga.

Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-364 092

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om eventuell asbest i silona
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 30 mars 2015, § 54, följande interpellation till kommun
styrelsens ordförande om eventuell asbest i silona.
”Interpellation etc.......” Bilaga § 86.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc........” Bilaga § 86.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign
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Uldragsbestyrkande
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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 m aterialet 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

C J

2015-04-23
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Svar på interpeilation från Anders Fransson (ROÖP) om
eventuell asbest i silona
F rå g a :

Har man gjort någon undersökning av om det finns asbets i materialet i silona?
Det bör väl komma till kommunens kännedom 1 så fall. Ansvaret delas mellan
Lantmännen och kommunens tekniska förvaltning, men vems blir kostnaden?
S va r:

Kommunen, genom Bygg- och Miljö som myndighet, ställer krav på inventering
i samband med rivning av fastigheter. Inventering av materialet i aktuella silor
har identifierat förekomst av asbest.
Det är fastighetsägaren Index som ansvarar för rivningen av alla silor. Enligt
deras avtal med tidigare ägaren Lantmännen ska den tidigare ägaren bekosta och
utföra rivningen. Kommunen har inget ansvar för rivningskostnaderna.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-357 092

Besvarande av interpellation till kommunalrådet Ingrid
Landin om åtgärder för att förbättra EU-migranternas
livssituation
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Christina Hamnö (V) och Anastasia Swärd (V) ställde med kommunfullmäktiges
godkännande vid sammanträde den 30 mars 2015, § 55, följande fråga till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om EU-migranternas situation.
”Interpellation etc........” Bilaga § 87.
Beslutande sammanträde

Kommunalrådet Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........” Bilaga § 87.
Christina Hamnö (V), Mikael Strandman (SD) och Elizabeth Sahlén Karlsson (S)
yttrar sig.

Justerandes sign

33(53)
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Interpeflation flli kommunalrådet Ingrid Landin
Kvinnorna och männen som vi dagligen ser nar vi handlar på ICA Ftygfyren, på Coop eller på
Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på
EU:s bakgård.
Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik fö r välfärd och mot diskriminering i
och i synnerhet i Rumänien för a tt förbättra situationen för EUMen vi kan inte frånsaga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor
som vistas i Sverige kan göra det under värdiga form er utan att svälta och frysa pä våra gator

s a m tlig a E U -lä n d e r
m ig r a n ie r n a .

och leva i misär i kåkstäder.
I-Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har
i vår budgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 2 1 0 m iljo n e r , f ö r a tt stödja
kommunerna i deras arbete med a tt hjälpa de r o m e r s o m k o m m e r hit. Get kan handla om
att förbättra deras boendesituation, o m a tt 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 a tt vård ska ges efter behov och a tt staten står för den kostnaden.
I Norrtälje är det många som engagerar sig i £U-migranternas situation. Get är vällovligt men
långt ifrån tillräckligt. Kommunen har det yttersta ansvaret för desom vistas här. Därför ser
vä äVänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i
Norrtälje. Denna loka! ska fungera som värmesfuga dagtid med möjligheter att laga mat,
duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas fö r olika
frävilligorganisatfoners hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EU~
migranterna och N o r r tä lje b o r n a , N å g ra t im m a r i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk
i lokalen på de språk som EU-migranterna talar.
En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på Eil-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 form er 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 a tt
få sin rättmätiga del av de sociala fonder, s o m d e ra s hemland har tillgång till genom ED.
Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet:

* Vilka åtgärder avser kommunalrådet att vidta för att förbättra BU-migranternas
livssituation?
* Vilka åtgärder avser kommunalrådet att vidta för att kommunens ska uppfylla sitt
änsvår gentemot EU-migranterna enligt socialtjänstlagen?

Svar på interpellation från Christina Hamnö (V) och Anastasia Swärd (V)
gäilande EU - mägranternas situation.
Vilka åtgärder avser kommunalrådet att v id ta

fö r a tt

förbättra

EU - m lg ra n te rn a s s itu a tio n ?

Svar: Jag kan idag inte svara på den frågan. Det betyder inte att EU - mlgranternas situation inte
berör och engagerar. Vi har många utmaningar inom det socialpolitiska området.
Det pågår en verksamhet på Mariagården som Svenska kyrkan bedriver för EU - migranter. På
fredagar kan de som behöver komma dit, tvätta kläder och duscha. Vid min senaste kontakt
med Mariagården så berättade de att det är möjligt att komma dit även övriga dagar vid behov.
Samverkan med civilsamhäSlet är viktigt och det här är ett av flera exempel på betydelsefull
social verksamhet som bedrivs.
Vilka åtgärder avser kommunalrådet att vidta för att kommunen ska uppfylla sitt ansvar
gentemot EU - migranterna enligt socialtjänsten?
Svar: Socialtjänsten har ett ansvar om det finns barn med i bilden. Det har inte framkommit att
det finns några barn. Om det förändras kommer socialtjänsten att ta sitt ansvar enligt
socialtjänstlagen.
Ingrid Landin,
Kommunalråd och socialnämndens ordförande

2015 -04- 2 B
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§88

Dnr 2015-373 091

Motion om att kommunen urträder som medlem i
Kommuninvest när lånen faller 2017
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (M) lämnar in följande motion med förslag om att kommunen
urträder som medlem i Kommuninvest när lånen faller 2017.
”Motion etc.........” Bilaga § 88.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(53)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 -O*- 02

Motion

Norrtälje kommun är medlem i Kommuninvest sedan några
år. Skälet att kommunen sökte medlemskap var att få flera
långivare att låna av. Övertid ändras förutsättningar för
finansiella bolag. Regelverket har skärpts med Basel 3 regler.
Detta innebär att Kommuninvest måste öka det egna
kapitalet. Vilket gör att samtliga medlemskommuner inom
snar framtid måste ge ägartillskott. Det finns ytterligare en
risk med medlemskap gemensam borgen för övriga
kommuner.

Vi föreslår att kommunen urträder som medlem i
Kommuninvest när lånen faller 2017.

Motionen är en Gruppmotion
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§89

Dnr 2015-395 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om utökad utbildning i
ABC- (Alla Barn i Centrum) för alla föräldrar med barn i
förskolan
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Sammanfattning av ärendet

Ann Lewerentz (M) lämnar in följande motion om utökad utbildning i ABC(Alla Barn i Centrum) för alla föräldrar med barn i förskolan.
”Motion etc........” Bilaga § 89.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

y

Utdragsbeslyrkande

35(53)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 -M- 08

M otion till Kommunfullmäktige angående

Utökad utbildning i ABC- {Alla Barn i Centrumi för alla föräldrar med bam i förskolan.

Att stärka mammor och pappor i sitt foräldraskap borde vara en viktig del i kommunens
förebyggand arbete. Ofta erbjuds stöd först när problem med konflikter i hemmet fortgått en
tid.
ABC (Alla Barn i Centrum) är en utbildning som riktar sig till föräldrar med barn som är 3-12
år. Man får med sig konkreta tips som hjälper den enskilde att sätta gränser. Man träffas fyra
gånger i en grupp om ca 15 personer.
I Stockholm Stad har man med stor framgång erbjudit denna utbildning till samtliga föräldrar
med barn i dessa åldrar. Det har lett till minskat antal orosanmälningar gällande omsorgsbrist,
vilket i sin tur gett en ekonomisk besparing - och - inte minst minskat mänskligt lidande.
I Norrtälje erbjuds ABC-utbildning till föräldrar bland annat på kommunens hemsida, men
endast ett 90-tal föräldrar per år ges möjlighet att genomgå utbildning, således bara bråkdel av
kommunens alla småbarnsföräldrar.
Därför föreslår vi:
Att utöka erbjudandet om ABC-utbildning till a tt gälla alla föräldrar med barn i
förskoleåldern genom ett personligt riktat erbjudande
Att mer resurser satsas på a tt få till stånd fler utbsldningstillfällen på kommunens huvudorter
Norrtälje, Hallstavik och Rimbo.

Ann Lewerentz, M

Antagen som M-gruppmotlon 2015-04-01
Kjell Jansson, gruppledare
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§90

Dnr 2015-396 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om inrättande av en
specialistklass i matematik på Rodengymnasiet
Beslut

Kornmunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutande sammanträde

Ann Lewerentz (M) lämnar in följande motion om inrättande av en specialistklass
i matematik på Rodengymnasiet.
”Motion etc...........” Bilaga § 90
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 -04-1 4

m oderaterna
M otion till Kommunfullmäktige angående

Inrättande av ett specialistklass i matematik på Rodengynmasiet

För några år sedan diskuterades inom Utbildningsnämnden att införa en specialistklass i
matematik inom ramen iför Naturprogrammet, Detta för att höja Rodengymnasiets status och i
möjligaste mån få våra elever att välja att stanna kvar och läsa i Norrtälje, Dessutom kanske
på sikt locka elever utifrån att välja att resa till Norrtälje,
Förutsättningarna för detta är goda just nu; Många elever söker naturprogrammet, elever på
Naturprogrammet presterar bra i matematik på nationella prov, det finns god kompetens bland
lärarteamet med bland annat en förslelärare i matematik. Därtill har man kommit mycket långt
med det digitaliserade lärandet i matematik på Rodengymnasiet,

Därför föreslår vi;
Att ge Utbildningsnämnden i Norrtälje i uppdrag att inrätta en specialsstklass i matematik
inom ramen för Naturprogrammet på Rodengymnasiet,
Ann Lewerentz, M

Antagen som M-gruppmotion 2015-04-01
Kjell Jansson, gruppledare
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Dnr 2015-467 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående
förbättring av busshållplatser inom kommunen
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion angående förbättring av
busshållplatser i kommunen.
”Motion etc...........” Bilaga § 91.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(53)

NORRTÄLJEKOMMUNSTYRELSE!
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Motion till Norrtälje kommunfullmäktige angående förbättring av
busshållplatser inom kommunen

Många busshållplatser inom Norrtälje kommun består endast av en stolpe i vägkanten. Den
som står och väntar på bussen vid en sådan hållplats tvingas stå på vägen med de risker
detta innebär. Det här är särskilt allvarligt, när det gäller barn och gamla. En äldre dam har
vid e tt tillfä lle som vi känner till, da hon just klivit av bussen, ram lat ner i diket med rullator
och allt.
Till detta kommer a tt bussen, då den stannar vid hållplatsen, hindrar den bakomvarande
trafiken.
Det är alltså av flera skäl angeläget a tt dessa busshållplatser förbättras, så a tt de som väntar
på bussen kan stå vid sidan av vägen, så a tt de som kliver av bussen kan göra det på e tt
säkert sätt och så a tt bussen kan köra åt sidan, så a tt den inte hindrar övrig trafik.
Enligt gällande lagstiftning ska nya busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Av de riktlinjer
som SL tagit fram
s ä t t n in g ( R iT iii) " ,

" R ik t lin je r T illg ä n g lig h e t f ö r b a r n , ä ld r e o c h r e s e n ä r e r m e d f u n k t io n s n e d 

framgår vilka krav som idag gäller för hållplatsernas utform ning. Enligt

uppgift innebär dessa krav a tt en hållplats kostar mellan 3ÖÖ 000:- och 500 ÖÖÖ:- att
iordningställa. Kraven är desamma fö r busshållplatser i stad som på landsbygd - häri ligger
det orimliga. Det innebär a tt det inte är m öjligt att bygga några nya busshållplatser utanför
städerna. Inte heller är det m öjligt att utföra några förbättringar av de många undermåliga
och farliga busshållplatser, som vi har i vår kommun.
Det bästa blir här det godas fiende.

Med anledning av ovanstående föreålår Vänsterpartiets ledamöter:
•

a tt Norrtälje kommun i syfte a tt öka säkerheten för de som reser med kollektiva
färdm edel och i samarbete med Trafikförvaltningen och andra berörda myndigheter
undersöker möjligheterna a tt trots gällande tillgänglighetskrav förbättra befintliga
hållplatser och bygga nya hållplatser där sådana behövs

*

att, om detta inte skulle lyckas, föra frågan vidare till riksdagen i syfte att få in en
rimlighetskfausui i den nuvarande lagstiftningen.

Catarina Wahlgren

Johannes Folkesson

Christina Hamnö
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Dnr 2015-468 091

§92

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående
marknadsföring av kollektivtrafiken
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion angående marknadsföring
av kollektivtrafiken.
”Motion etc.........” Bilaga § 92
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrel sen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

4

Z>

38(53)

NORRrlLJEKÖMMLWsffflELSE
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M otion till Norrtälje komm unfullmäktige angående
marknadsföring av kollektivtrafiken
Stockholms Läns Landsting genomförde under 2014 tiilsammans med Tyresö kommun en
marknadsföringskampanj som vände sig till målgruppen bilister fö r att få dem att byta till
kollektivt resande med SL. Bland annat erbjöd man vanebilister boende i östra Tyresö och
anställda i Tyresö kommun e tt "provapåkort", vilket berättigade till två veckors gratis
resande med SL.
82

%

av de som fick e tt kort använde detta. Av dessa:

•

upplevde 15

•

kunde 80

•

hade 25 % ökat sitt resande jä m fört m ot tidigare

•

av alla de som svarade reser 29

%

%

att det var enklare än förväntat att resa med SL

tänka sig a tt rekommendera SL till vänner och bekanta
%

frekvent (2-7 dagar/vecka) idag

SL har uppskattat att man på detta sätt få tt 250 nya kunder och ökat sina intäkter med
1 000 000:- kronor per år. Kampanjen ska nu utökas till att gälla hela Tyresö kommun.
Den 15 december 2013 införde SL nya tidtabeller fö r linjerna 636 och 637 till Väddö. De nya
tabellerna innebar nära nog en fördubbling av antalet tu re r med avgångar minst en gång i
tim m en i båda riktningar. De nya tidtabellerna har rönt stor uppskattning och det första året
efter de nya tidtabellernas införande ökade antalet resenärer med 34

%.

Detta är mycket

glädjande, men fortfarande är många säten tomma. Det finns alltså potential fö r en betydligt
större ökning.
Ett ökat resande med kollektiva färdmedel har många fördelar. Här följer några:
•

minskad biltrafik ger minskade utsläpp av växthusgaser

•

minskad biltrafik ger bättre fram kom lighet och färre trafikolyckor

•

fle r resande med kollektiva färdmedel ger förutsättningar fö r fler turer

•

fler tu re r innebär bättre service till medborgarna

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiets ledamöter:
•

att Norrtälje kommun i syfte att öka resandet med kollektiva färdmedel och i samarbete
med Trafikförvaltningen genom för en marknadsföringskampanj i kommunens norra delar
liknande den som genomförts i Tyresö.

Catarina Wahlgren

Johannes Folkesson

Christina Hamnö
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Dnr 2015-469 091

§93

Motion från Catarina Wahlgren (V) om kommunens
personalbokslut 2014
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) lämnar in följande motion om kommunens
personalbokslut 2014.
”Motion etc...........” Bilaga § 93.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrellsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(53)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE-!
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[

Motion till kommunfullmäktige med anledning av kommunens Personalbokslut 2014
Enligt personalbokslut 2014 har antalet tillsvidareanställda inom kommunen minskat samtidigt som
antalet visstidsanstälida ökat. Det framgår dock inte hur mycket visstidsanstäliningarna ökat och
inom vilka områden. Minskningen av tillsvidareanställda förklaras genom vikande elevunderlag
medan ökningen av visstidsanstälida inte alis förklaras. I december 2014 var andelen visstidsanstälida
14,3 %. Den informationen framgick inte utav personalboksfutet, den har jag fått genom att ställa en
interpellation till kommunalrådet. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att en sådan siffra ska
framgå i ett personalbokslut då vi anser det viktigt att ha en strategi för en god personalpolitik och en
ambition att erbjuda fasta heltidstjänster. Minskningen av tillsvidareanställda förklaras som sagt av
minskat elevunderlag, men kunde lika gärna ha förklarats av uteblivna satsningar på högre kvalitet.
Det finns nämligen ingen lag som anger att antalet vuxna inom skolan och barnomsorgen måste
minska for att det blir färre barn/elever. Vänsterpartiet har en ambition att skapa mindre
barngrupper i förskolan och pä fritids och mindre klasser i skolan samt att öka vuxentätheten. Med
den synen på verksamheten så förklaras minskningen i antalet tillsvidareanställda endast genom
uteblivna satsningar på högre kvalitet för våra barn och ungdomar.
Personal bokslutet konstaterar att andelen kvinnliga chefer inte är proportionellt mot andelen
kvinnliga anställda och det är ett viktigt konstaterande. I Vänsterpartiet funderar vi också över varför
antalet tillsvidareanställda som är födda utanför Sverige stadigt sjunker. Hur korrelerar detta med
andeien invånare som är födda utanför Sverige. Utan någon bekräftande statistik känns det snarare
som om antalet invånare födda utanför Sverige ökar och detta borde ju då också synas bland
kommunens anställda. Siffrorna väcker nyfikenhet på hur det ser ut bland de tillfälligt anställda. Det
väcker också funderingar till varför ingen förklaring till varför det ser ut som det gör presenteras.
Personalbokslutet anger inte andeien chefer som är födda utanför Sverige eller medellön uppdelat
på kön, vilket vi ser som brister i bokslutet som gör det svårare att formulera en strategi för
framtiden.
Sjuktal och långtidssjukskrivningar fortsätter öka bland såväl kvinnor som män. Inte heller här
presenteras någon förklaring till varför det ser ut som det gör. Sjukskrivningar kostar mycket pengar
för såväl arbetsgivare som för den enskilde och orsakar osäkerhet och instabilitet på arbetsplatserna.
Det är en mycket viktig fråga att arbeta med och där Norrtälje kommun har ypperliga och unika
möjligheter genom samordningen av sjukvård och omsorg under kommunens värdskap.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
*

Att ta fram en personaIstrategr för Norrtälje kommun.

*

Att strategin även anger hur personalbokslutet bor utformas för att ge svar på de frågor som
hjälper oss att bli en bra arbetsgivare.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2015-000502 091

§94

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP)
med förslag att Norrtälje kommun på nytt ska söka
medlemskap i Union of Baltic Cities
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) lämnar in följande motion med
förslag att Norrtälje kommun på nytt ska söka medlemskap i Union of Baltic
Cities.
”Motion etc............” Bilaga § 94.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion från Folkpartiet Liberalerna
om det kommunala miljösamarbetet i Östersjöområdet

Som en följd av det kalla krigets slut och inte minst de baltiska staternas frigörelse uppstod ett
kraftigt intensifierat samarbete mellan Östersjöstatema kring gemensamma utmaningar. Det
gällde inte minst den alltmer utsatta miljön i Östersjön. Det utökade samarbetet i
Östersjöområdet var också ett uttryck för solidaritet och ett viktigt stöd för uppbyggnaden av
våra tre baltiska systerstater.
Inom ramen för Union of Baltic Cities (UBC) har ett hundratal städer och kommuner vid
Östersjöns stränder - från de största till de minsta - utvecklat ett samarbete i frågor rörande
demokratiskt, ekonomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling. Norrtälje
kommun, en av de större vid Östersjöns stränder, lämnade UBC 2013.
Utmaningarna i Östersjöområdet består. De kalla vindar som allt starkare blåser österifrån
känns allra mest påtagligt på Östersjöns Östra sida. Nu är det tid för att stärka solidariteten och
samarbetet mellan systerfolken runt Östersjön. Norrtälje kommun skulle kunna vara en
betydelsefull aktör 1arbetet att stärka samarbetet för fred och hållbar utveckling i
Östersjöområdet.

Yrkanden
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att Norrtälje kommun på nytt ska söka medlemskap i Union of Baltic Cities.

Norrtälje, den 4 maj 2015

Gruppledare (fp)

Ersättare (fp)
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§95

Dnr 2015-504 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP)
om Norrtälje kommuns vänortssamarbete
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) lämnar in följande motion om
Norrtälje kommuns vänortssamarbete.
”Motion etc........” Bilaga § 95.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion frän Folkpartiet Liberalerna
om Norrtälje kommuns vänortssamarbete

Det kommunala väiiortssaxnarbetet kom till historiskt som ett fredssamarbete och tog fart efter
andra världskrigets slut. Efter det kalla kriget togs nya initiativ till vänortssamarbete med
kommuner i de nya demokratierna i Öst- oeh Centraleuropa. För Sveriges del innebar det att
nya band knöts med kommuner i våra baltiska systerstater. Efter den första tiden liar
vänörts samarbetet i takt med att fred och demokrati stabiliserats i Europa övergått i mer
reguljära former.
Ett kvarts sekel efter det kalla krigets slut blåser det på nytt kalla vindar öster ifrån i Europa,
inte minst i vårt eget närområde. Rysslands krig i östra Ukraina är ett brott mot oeh uppenbart
hot mot den europeiska fredsordning, som många tagit för given. Vladimir Putins skräckvälde
utgör det största hotet mot tred och frihet i Europa i modem tid. Norrtälje kommuns vänort
Pskov är idag mest känd för de soldater som kommer hem i svarta plastsäckar från Ukraina
till de militära elitförbanden i staden.
Utrikes- och säkerhetspolitik är inte en kommunal angelägenhet. Men rätt utformat kan ett
förstärkt vänortssamarbete utgöra värdefullt mellanfolkligt stöd och vara ett uttryck för
solidaritet över gränserna, inte minst i vårt närområde.
Norrtälje kommuns vänortssamarbete behöver intensifieras och byggas ut. Våra tre vänorter i
Estland och Lettland bör också kompletteras med nya vänorter i vårt grannskap på andra sidan
Östersjön och särskilt i Litauen, Polen och Ukraina. Det är våra grannländer som alla har en
tung historia av att leva i skuggan av hotet från Moskva, och med vilka vi har en lång
gemensam historia

Yrkanden
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt återkomma med förslag till former för ett
utvecklat vänortssamarbete för Norrtälje kommun, och
att Norrtälje kommun under 2015 ska etablera vänortssamarbete med kommuner också i
Litauen, Polen och Ukraina.

Norrtälje, den 4 maj 2015

Lennart Rohdin
Gruppledare

Ersättare
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§96

Dnr 2015-438 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrel
sens ordförande avseende det militära samrådsområdet i
anslutning till Väddö skjutfält
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende det militära
samrådsområdet i anslutning till Väddö skjutfålt.
”Interpellation etc........” Bilaga § 96.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Uldragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande avseende det militära
samrådsområdet i anslutning till
Vaddo skjutfalt
Bakgrund
Skjutfältet på Väddö etablerades för Luftvärnet 1940. Under många år sammanlevde Luftvärnet på ett bra sätt med
befolkningen på Väddö. Visserligen förekom buller från skjutning, men detta kompenserades av att skjutfältet blev en god
arbetsgivare i en avfolknmgsbygd samt av att LV3 regelbundet bjöd in bygdens folk till uppskattade informationsmöten på
skjotfältet.
2000 lades luftvärnsregementet ned och ansvaret överfördes till Amfibiebataljonen i Berga samt till central Marinstab. I
samband med detta sökte man tillstånd till utökad skjutverksamhet, vilket ledde till att man fick rätt att kräva att militären
skulle lämna samråd på alla nybyggnation inom ett område som beräknades vara drabbat av buller. Några sådana samråd
lämnades knappast alls, vilket praktiskt har inneburit byggforbud på en stor del av Väddö.
Under senare år har praktiskt taget ingen skjutning skett och väddöboma märker inte mycket av skjutfältet mer än att det
numera är mycket svårt att tå bygglov för nybyggnad. Föreningen Framtid Älmsta har intresserat sig för ärendet och funnit,
förutom att väddöborna tidigare alls inte haft några problem med skjutbullret att motsvarande skjutfalt vid Ravlunda i Skåne
alls inte Isar motsvarande begränsningar vad gäller byggande inom beräknade bullerzoner. Föreningen har därför uppvaktat
kommunledningen den 4e mars och fått löfte om att kommunen skall agera i frågan.
F r å g o r t ill k o m m u n s t y r e is en s o r d f ö r a n d e

1) Har kommunen lyckats reda ut vad som gäller legalt för militärens sökta miljötillstånd? Dessutom
vad som gäller legalt för kommunens skyldighet att acceptera avslagna samråd?
2) Har kommunen fått klarhet i varför så olika villkor för samråd gäller för skjutfdlten i Ravlunda och
på Väddö?
3) Det tycks förekomma att militären ”skyller på” Boverkets normer för buller i anslutning till bostäder.
Pressuppgifter indikerat att Boverket är i färd med att tillåta mer buller i anslutning till bostäder. Har
kommunen kontrollerat om detta är korrekt och om det i så fall påverkar rimligheten i att tillåta
militären att teckna samråd i bygglovsärenden?
4) Har kommunen kommit fram till någon handlingsplan för hur ”samrådsområdet” skall kunna tas bort
eller radikalt minskas med hänsyn till att buller inte förekommer och tidigare alls inte stört de boende
på Väddö? Hur ser i så fall den handlingsplanen ut och vilken tidsplan gäller?
5) Anser kommunstyrelsens ordförande att myndigheternas agerande, vad gäller samrådsområdet, är
förenligt med FNs deklaration om mänskliga rättigheter artikel 17?
För Sverigedemokraterna Norrtelje
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Dnr 2015-470 092

§97

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommun
styrelsens ordförande med anledning av kommunens
personalbokslut 2014
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens
personalbokslut 2014.
”Interpellation etc.......” Bilaga § 97.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande
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fnteroellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens Personalbokslut 2014
Enligt personalbokslut 2014 har antalet tillsvidareanställda inom kommunen minskat samtidigt som
antalet visstidsanställda ökat. Det framgår dock inte hur mycket visstidsanställningarna ökat och
inom vilka områden. Minskningen av tillsvidareanställda förklaras genom vikande elevunderlag
medan ökningen av visstidsanställda inte alls förklaras, i december 2014 var andelen visstidsanställda
14,3 %. Den informationen framgick inte utav personal boks lutet, den har jag fått genom att ställa en
interpellatiors till kommunalrådet. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att en sådan siffra ska
framgå i ett personalbokslut då vi anser det viktigt att ha en strategi för en god personalpolitik och en
ambition att erbjuda fasta heltidstjänster. Minskningen av tillsvidareanställda förklaras som sagt av
minskat elevunderlag, men kunde lika gärna ha förklarats av uteblivna satsningar på högre kvalitet.
Det finns nämligen ingen lag som anger att antalet vuxna inom skolan och barnomsorgen måste
minska för att det blir färre bam/elever. Vänsterpartiet har en ambition att skapa mindre
barngrupper i förskolan och pä fritids och mindre klasser i skolan

sam t

a tt öka vuxentätheten. Med

den synen på verksamheten så förklaras minskningen i antalet tillsvidareanställda endast genom
uteblivna satsningar på högre kvalitet för våra barn och ungdomar.
Personalbokslutet konstaterar att andelen kvinnliga chefer inte är proportionellt mot andelen
kvinnliga anställda och det är ett viktigt konstaterande.! Vänsterpartiet funderar vi också över varför
antalet tillsvidareanställda som är födda utanför Sverige stadigt sjunker. Hur korrelerar detta med
andelen invånare som är födda utanför Sverige. Utan någon bekräftande statistik känns det snarare
som om antalet invånare födda utanför Sverige ökar och detta borde ju dä också synas bland
kommunens anställda. Siffrorna väcker nyfikenhet på hur det ser ut bland de tillfälligt anställda. Det
väcker också funderingar till varför ingen förklaring till varför det ser ut som det gör presenteras.
Personalbokslutet anger inte andelen chefer som är födda utanför Sverige eller medellön uppdelat
på kön, vilket vi ser som brister i bokslutet som gör det svårare att formulera en strategi för
framtiden.
Sjuktal och långtidssjukskrivningar fortsätter öka bland såväl kvinnor som män. Inte heller här
presenteras någon förklaring till varför det ser ut som det gör. Sjukskrivningar kostar mycket pengar
för såväl arbetsgivare som för den enskilde och orsakar osäkerhet och instabilitet på arbetsplatserna.
Det är en mycket viktig fråga att arbeta med och där Norrtälje kommun har ypperliga och unika
möjligheter genom samordningen av sjukvård och omsorg under kommunens värdskap.
Min fråga till kommunalrådet Ulrika Falk är:
•

Finns ambitionen hos Styret att ta fram ers personalstrategi?

•

Hur ser kommunalrådet på möjligheten att behålla personal inom barn- och utbildning trots
att barnkullarna minskar för att höja kvaliteten?

•

Hur ser kommunalrådet på det minskade antalet anställda födda utanför Sverige?

•

Vad tror kommunalrådet är orsaken till de höga sjuktalen? ■-*

*

Hur ser kommunalrådet på möjligheten att tillsammans med Sjukvård och omsorgsnämnden
arbeta för en friskare personalstyrka?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2015-474 092

§98

Interpellation från Johannes Folkesson (V) till social
nämndens ordförande om hjälp till våldsutsatta kvinnor
och barn
Beslut

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

Johannes Folkesson (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om hjälp till våldsutsatta kvinnor
och barn.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 98.

Beslutet ska skickas till

Socialnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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interpeliation till socialnämndens ordförande Ingrid Landm
Mans våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag.
År 2012 anmäldes 30 817 fall av misshandel och fler än 3 810 våldtäkter mot kvinnor över 15 är. Det
anmäldes även 183 försök till mord eller dråp och 21 konstaterade fati av mord eller dråp på kvinnor
(Brottsförebyggande rådet, Brå). Under 2000-talet har antalet anmälningar av misshandelsbrott mot
kvinnor ökat med 47 procent. Ökningen beror deivis på att kvinnors benägenhet att anmäla har ökat,
men det finns även mycket som tyder pä att det faktiska' våldet mot kvinnor ökar (Diesen och Diesen,
Övergrepp mot kvinnor och barn, 2009, Brå 2ÖÖS:25).
Brottsstatistiken visaratt de kvinnor som utsätts för våldsbrott ofta är bekanta med eller har en nära
relation till den som utpekas som gärningsman. År 2012 begicks 61 procent av de anmälda
mlsshandefsfallen inomhus av en bekant till kvinnan. Att våldet ofta utövas inom hemmets fyra
väggar är en av förklaringarna till det stora mörkertalet. Varje år dödas dessutom i medeltal 17
kvinnor av en närstående man.
Under en så kort tid som ett Fullmakt igrnöte utsätts ett okänt antal kvinnor fo r fysiskt, men också
psykiskt, våld. Ett antal barn blir ofrivilligt vittne till ett brott: att någon de har mycket stort
förtroende för utsätter en annan pefson fö r va lö och kränkningar - kanske har till och med detta
fysiska våld dödlig utgång.
A v de

som inte dö d a s ä r d e t bara e n bråkdel som anmäler vad de varit utsatta för. En del behöver

kommunens hjälp med det mest basala, som t ex en bostad. De här allt här 1kommunen och måste
därför stanna kvar här så länge det är teoretiskt möjligt. Ibland har de kanske också stark anledning
att få hjälp att finna bostad i en annan kommun för att kunna känna sig trygga och komma vidare
med sina iiv.
Alla dessa kvinnor har olika fysiska eller psykiska villkor. En del har barn, andra Inte. En del h a t barn
med särskilda behov - andra klarar sig fint bara de kan känna sig trygga. En del behöver hjälp med att
se till att livet fungerar så "normalt" som möjligt för barnen, t ex vid delad vårdnad med annan
förälder (som irite- behöver vara deri som utsatt dérh för våld). En del är oroliga för risken att barnen
blir omhändertagna om de inte kan ordna sin bostadssituation på ett tryggt sätt.
Med ovanstående i färskt minne ber undertecknad om fullmäktiges tillstånd att fråga
socialnämndens ordförande, kommunalråd Sngrid Landirs (MPj:
*

På vilket sätt kan Norrtälje kommun idag hjälpa våtdsutsatta kvinnor med barn 1akut behov
av bostad, i eller utanför Norrtälje kommun?

*

På vilket sätt ser du att detta arbete kan förbättras för att försäkra kvinnorna och barnen om
en trygg framtid tillsammans?

Johannes Folkesson, Vänsterpartiet
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Dnr 2015-471 092

§99

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) m.fl. till barnoch skolnämndens ordförande angående utredningen om
skolverksamheten
Beslut

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

Anders Fransson (ROOP) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående
utredningen om skolverksamheten.
”Interpellation etc.......” Bilaga § 99.
Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation angående utredningen om
skolverksamheten i Norrtälje kommun till Olle Jansson
ord. Barn o Skolnämnden

Fullm äktige har fattat ett beslut

2013

om en oberoende utredning om skolorna i

N orrtälje kommun. V a d som har hänt sedan dess vet vi. En n y m ajoritet har bildats,
och alla partier som skrev på den blocköverskridande överenskom m elsen är nu
representerad i majoriteten. V å r fråga lyder.
•

N är kom m er fullm äktige se vad skolutredningen har kom m it fram till när det
gäller skolstm kturen i h ela kommunen.

A nders Fransson

ROOP

Irene Brändström

ROOP

R obert Johansson

ROOP

Gunilla Lindgren

ROOP

'
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§100

Dnr 2015-472 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) m.fl. till
kommunstyrelsens ordförande om utlovade satsningar
utanför Norrtälje stad
Beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Beslutande sammanträde

Anders Fransson (ROOP) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utlovade satsningar
utanför Norrtälje stad.
”Interpellation etc........” Bilaga § 100.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) önskar svara på interpellationen
direkt.
På fråga från kommunfullmäktiges ordförande Sune Alm (S) godkänner
kommunfullmäktige att interpellationen besvaras idag.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Vi ska ha bra skolor i hela kommunen. En del skolor har sämre elevunderlag och
då behöver man lägga samman skolor för att fa en bra kvalitet på undervisningen.
Singö t.ex. har få elever och det är inte långt till Grisslehamn, därför planeras en
sammanläggning av dem.”
Anders Fransson (ROOP), Ingmar Ögren (SD), Sune Rehnberg (SD), Olle
Jansson (S), Karin Karlsbro (FP), Berit Jansson (C), Christina Hamnö (V), Mats
Wilzén (MP) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till kommunalrådet Ulri

Man kan läsa I tidningen att minoritetsstyret kommer med förslag om att lägga
ner fler skolor än Singö skola
min fråga till kommunalrådet blir därför

*

Är det början till slutet fö r skärgården/landsbygden

*

Dom utlovade satsningarna utanför Norrtälje stad uteblir dem

Anders Fransson

ROOP

Irene Brändström

ROOP

Robert Johansson

ROOP

Gunilla Lindgren

ROOP
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§101

Dnr 2015-506 092

Interpellation från Karin Karlsbro (FP) till barn- och
skolnämndens ordförande om utredning av den framtida
skolorganisationen
Beslut

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

Karin Karlsbro (FP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om utredning av den
framtida skolorganisationen.
Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Barn- och skolna rondens ordförande

N orrtälje kom m uns skolor står inför stora utm aningar. Den långsiktiga
kom petensförsörjningen när det gäller lärare ar den viktigaste fram gångsfaktorn för
en kvalitetsskola. Under flera år har också frågan om skolornas antal och
organisation varit förem ål för debatt och därför fanns en bred politisk enighet om att
genom föra en ny skolutredning. Detta var förankrat och beslutat av
kom m unfullm äktige.
Det var inte länge sedan som s, c och mp gav klara besked om
skolutredningen. Ulrika Falk svarade kom m unfullm äktige i ett interpellationssvar
(daterat den 141211) men behandlat 150216 ”att skolutredningen ska genom föras”.
A vsikten var att direktiven skulle fastställas i böljan a v året av kom m unstyrelsen och
att utredningen skulle genom föras under våren 2015. Som vi har väntat! M en några
utkast till skoldirektiv har vi inte sett till. Däremot fick vi genom N orrtelje tidning
den 30 april veta att sam verkansstyret tvärvänt och inte anser sig behöva någon
utredning omframtida organisation och ställningstagandet att två skolor ska läggas
ner.
M ot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:
På vilka grunder anser sig den politiska ledningen (Socialdem okraterna,
Centerpartiet och M iljöpartiet) ha rätt att ignorera ett kom m unfullm äktigebeslut om
att tillsätta en skolutredning?
På vilka grunder kom m er den fortsatta diskussionen om fram tida skolorganisation
att vila?
'

'

Karin. Karisbro
Folkpartiet

T

1

n er att vara vägledande för den fram tida skolorganisationen?
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§102

Dnr 2015-475 093

Fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens
ordförande om mötet med polisledningen
Beslut

Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Beslutande sammanträde

Johannes Folkesson (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande om mötet med polisledningen.
”Fråga etc.........” Bilaga § 102.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Mötet den 17 april ställdes dessvärre in av polisen och kommer istället att äga
rum imorgon den 5 maj. Jag kommer att understryka, som jag skrev i mitt tidigare
svar, vikten av en god lokal närvaro av polisen.”

Justerandes sign

/

Utdragsbeslyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE"
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Fråga till Kom m u n styr el seo s o rd fö ran d e Ulrika Falk (S)
Avser
Möte med regio npoS! sied ningen den 17 aprii

Fräga
I ett Interpellationssvar till mig som lämnades på Fullmäktiges möte den 3Ö mars svarade bland annat
kommunstyrelsens ordförande att hon skulte trä ffa representanter för Polisiednmgen den 17 april,
Vilka åsikter torgfördes från Kommunens sida vid detta möte? Anser kommunalrådet att den
polisiära närvaron i kommunens Tätorter vara tryggad?

Johannes Folkesson
Vänsterpartiet Norrtälje
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§103

Dnr 2015-19 102

Val av tre ledamöter i Tio100 AB
Beslut

Kommunfullmäktige väljer Gunilla Edvinsson, Göran Stiemstedt och Göran
Hägerfelth till ledamöter i Tio 100 AB från årsstämma 2015 till och med
årsstämma 2016.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till

Tio 100 AB
De valda
Registret

Justerandes sign

*

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§104

Dnr 2015-19 102

Val av ledamot i i utbildningsnämnden för Centerpartiet
Beslut

Kommunfullmäktige väljer Emelie Löthgren (C) till ledamot i utbildnings
nämnden till och med 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2015-03-30, § 60, beviljat Carina Jansson (C)
entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag.
Beslutet ska skickas till

Utbildningsnämnden
Emelie Löthgren (C)
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr 2015-476, 2015-19 102

§105

Emelie Löthgren (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Emelie Löthgren (C) begärt entledigande och väljer
Emil Forslund Dahl (C) till ny ersättare till och med 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Emelie Löthgren (C) avsäger sig i skrivelse 2015-05-04 uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag.
Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämnden
Emelie Löthgren
Emil Forslund Dahl
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§106

Dnr 2015-19 102

Rättelse av tidigare beslut, felaktigt namn på (SD)-ledamot i
Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Beslut

Kommunfullmäktige rättar tidigare felskrivning vid val av (SD)-ledamot i
Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Korrekt namn ska vara Hans-Ove Skogh,
Södertjäravägen 115, Rimbo
Sammanfattning av ärendet

Vi kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Norrtälje
Naturvårdsstiftelse den 15 december 2014, § 234, blev det ett felaktigt namn på
(SD)-ledamoten.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige

§107

Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Dnr 2015-171 042
Månadsrapport per februari 2015 för kommunen och bolagen

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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