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Sammanträdesdatum

2015-06-15
Kom m unfullm äktige
Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, kl. 17.30-20.30

Beslutande

Enligt förteckning på sidan 2-4

Övriga närvarande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Ingrid Landin (MP) och Lotta Lindblad Söderman (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 25 juni 2015, kl 16.00

Underskrifter

§§ 108-152

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2015-06-15
Kom m unfullm äktige

Närvarolista/ om röstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
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

§
Ja

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

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

N
N
F (Helena Slawinska)
F (Ingmar IVallén)
N
N
F (Henrik Hedensiö)
N
N
N
N
N från 17.55 (Carina Jansson)
N
N
N
N från 19.00 (Lennart Rohdin)
N
N
N
CN-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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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 Smdovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Christina Pettersson
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Susanne Ljunggren
Ingmar Ögren
Irene Brändström

ROOP

N

M
M
M
M
M
C
C
C
FP

N
N
N
N
N
N
N från 18.00 (Bengt Ericsson)
F (Jane Trepp)
N

s
s
s
s
s
s
s
s
s

N från 18.10 (Conny Andersson)
F (Ethel Söderman Sandin)

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

N
F ( Catharina Erdtman)
N
N

F (Lars Sundberg)
N
F (Anders Jonsson)
N
N
N
N
N
N

NTj (Mats Hultin)
F
NT j (Irene Solberg Ruhn)
NT j (Cecilia Nordström)
N
N
F
N
N Tj 17.30-17.55 (Per Lodenius)
N Tj 17.30- 18.00 (Anders Olander)
NTj (Tömmy Lundqvist)
N Tj 17.30-19.00 (Åsa Wennerfors)
F
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Göte Waara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Anastasia Swärd
Ingela Brinkefeldt
Petra Larsson
Andreas Hagstedt
Olivia Sandberg
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

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

N
N
N Tj 17.30-18.10 (Aleksandar Srndovic)
NTj (Kjell Drotz)
NTj (Christina Pettersson)
NTj (Lena Svenonius)
NTj (Maija Kohtanen)
N
F
N
N
N
F
N
F
F
N
N
F
N
F

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

53
8

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Justerandes sign

13
9
12

Ja
Nej
Avstår
Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
Ja
Nej
Avstår

66
17
12

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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Ärendelista
§108 Dnr 1255-19

Val av justerare och tillkännagivande om justering................................................ 8
§109 Dnr 1255-17

Utdelning av kultur- och fritidsnämndens kulturpris 2015..................................... 9
§110 Dnr 2015-000448 007

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsberättelsen för år 2 0 14 ................... 10
§111 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.........................11
§112 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för val- och
förtroendemannanämnden......................................................................................12
§113 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för klimatnämnden............................. 13
§114 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden.............14
§115 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kultur- och
fritidsnämnden......................................................................................................... 15
§116 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden.............................16
§117 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för sjukvårds- och
omsorgsnämnden....................................................................................................17
§118 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för barn- och skolnämnden................ 18
§119 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden......................19
§120 Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för direktionen i
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och om sorg...............20
§121 Dnr 2015-000438 092

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande avseende det militära
samrådsområdet i anslutning till Väddö skjutfält................................................... 21
§122 Dnr 2015-000470 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens
personalbokslut 2014.............................................................................................. 22
§123 Dnr 2015-000474 092

Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till
socialnämndens ordförande om hjälp till våldsutsatta kvinnor och ba rn ............23
§124 Dnr 2015-000471 092

Justerandes sign
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Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) m.fl. till
barn- och skolnämndens ordförande angående utredningen om
skolverksamheten................................................................................................... 24
§125 Dnr 2015-000506 092

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (FP) till barn- och
skolnämndens ordförande om utredning av den framtida
skolorganisationen.................................................................................................. 25
§126 Dnr 2015-000593 316

Antagande av taxa för upplåtelse av offentlig plats och utserveringar............... 26
§127 Dnr 2015-000606 107

Roslagsbostäders försäljning avaktieinehav iHallstavik Invest AB....................... 28
§128 Dnr 2015-000326 106

Rekommendation om revidering av modell för strukturtillägg Gemensam gymnasieregion 2.0, dnrKSL 15/0021-7.......................................... 29
§129 Dnr 2015-000375 106

Godkännande av att principöverenskommelse om utförande av hälsosjukvård bostad med särskild service och daglig verksamhet upphör,
samt hemställan till finansdepartementet om att de länsvisa
skattesatserna höjs för kommunerna i Stockholms län och sänks i
Stockholms läns landsting med 2 öre till följd av skatteväxling...........................30
§130 Dnr 2013-002015 283

Avskaffande av den kommunala behovskön för bostäder Beslut...................... 32
§131 Dnr 2015-000594 344

Investering 2015 - Anläggande av avloppsledning utmed Norrvattens
huvudvattenledning etapp 2A. Sträckan Sättra - Riala - Sjöändan..................... 33
§132 Dnr 2015-000595 344

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
för ett antal fastigheter inom områdena Björnö, Görla, Gräddö,
Nysättra, Riddersholm, Rävsnäs, Spillersboda, Tälje, Yxlö och
Östhamra................................................................................................................ 34
§133 Dnr 2015-000596 346

Tilläggsavgift/anläggningsavgift inom verksamhetsområdet
Gräddö/Rävsnäs......................................................................................................35
§134 Dnr 2015-000482 042

Delårsrapport 1/2015 för kommunen och bolagen............................................... 37
135

Dnr 2012-001514 344

VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården samt fastställande av
verksamhetsområde............................................................................................... 39
§136 Dnr 2015-000600 344

Slutredovisning av investeringsprojekt 10013 & 10014. Anslutning av
kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr A och D samt
omr B och C ............................................................................................................. 40
§137 Dnr 2007-000466 214

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i
Rimbo församling.................................................................................................... 41

Justerandes sign
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§138 Dnr 2015-000786 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om att Norrtälje kommun bör
anställa en stadsarkitekt.........................................................................................43
§139 Dnr 2015-000787 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) om det
europeiska samarbetet mot narkotika................................................................... 44
§140 Dnr 2015-000553 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunala krav på
anslutningsavgifter.................................................................................................. 45
§141 Dnr 2015-000789 092

interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om det finns någon tanke om att anställa en stadsarkitekt..............46
§142 Dnr 2015-000790 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om kommunens nya hemsida.............................................................47
§143 Dnr 2015-000788 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till kommunstyrelsens
ordförande avseende Singö skolas medverkan i framtida
skolorganisation.......................................................................................................48
§144 Dnr 2015-000791 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och skolnämndens
ordförande ang skolans personalförsörjningsplan................................................ 49
§145 Dnr 2015-000792 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till bygg- och miljönämndens
ordförande om återuppbyggnad av armaturfabriken på Narvagatan.................. 50
§146 Dnr 2015-000793 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunalrådet Berit
Jansson (C), är tanken att man ska bygga sönder hela Norrtälje?.................... 51
§147 Dnr 2015-000564 102

Andreas Holmlund (M), avsägelse av uppdrag i teknik- och
klimatnämnden........................................................................................................52
§148 Dnr 2015-000585 102

Helena Slawinska (M), avsägelse av uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden................................................................................................ 53
§149 Dnr 2015-000019 102

Val av ledamöter i styrelsen för Rossen Fastighets A B ...................................... 54
§150 Dnr 2015-000019 102

Val av ledamöter i styrelsen för Smeden 1 i Norrtälje A B ................................... 55
§151 Dnr 2015-000019 102

Val av ledamöter i styrelsen för Norrtälje Tak och Fasad AB............................... 56
§152 -

Meddelanden........................................................................................................... 57
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§108

Dnr 1255-19

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Landin (MP) och Lotta
Lindblad Söderman (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.

Justerandes sign

V
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Dnr 1255-17

§109

Utdelning av kultur- och fritidsnämndens kulturpris
2015
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) överlämnar årets
kulturpris till pristagaren A lf Olsson.
A lf Olsson har utsetts till 2015 års kulturpristagare med följande motivering:

"A lf Olsson är en värdig vinnare som på ett mångsidigt, insiktsfullt och
kunnigt sätt arbetat med att sprida konsten regionalt, nationellt och
internationellt med bland annat ett 25-tal offentliga utsmyckningar och
många utställningar i USA och Europa.
A lf Olssons verk finns också representerade på Sveriges största konstmuseer
som Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Malmö
konstmuseum och internationellt på New Yorks Publik Library,
kopparstickskabin ettet i Dresden, Amos Anderssons konstmuseum i
Helsingfors, Nasjonalgalleriet i Olso och Lönnströms konstmuseum i
Raumo.
A lf Olsson donerade skulpturen Regnbågen till sin hembygd år 2014 och
den är uppsatt på gamla perrongen mellan vägen och fyrkan i Edsbro ”

Justerandes sign
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§110

Dnr 2015-000448 007

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsberättelsen
för år 2014
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) redovisar kommunstyrelsens
svar och de åtgärder som vidtagits med anledning av att kommunrevisionen i
sin ansvarsprövning för 2014 föreslår att kommunstyrelsen far ansvarsfrihet
med anmärkning på grund av hanteringen av VA-utbyggnaden.
Detta ställningstagande grundar sig i en översiktlig granskningsrapport av
program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.
Rapporten var färdigställd den 25 mars 2015 och är inte, på grund av tidsskäl
saklighetsgranskad.
Kommunstyrelsekontoret har i sitt tjänsteutlåtande daterat den 25 maj
redovisat vilka åtgärder kontoret vidtagit till följd av revisionsberättelsen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000448 007

§111

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen för
2014 års verksamhet. Anmärkningen grundar sig på bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll av vatten- och avloppsutbyggnationen.
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2 0 14 års
verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Protokollsanteckning
Mats Wilzén (MP), Roger Pettersson (S) och Christina Hamnö (V) lämnar
skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
styrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2 0 14 års förvaltning
med anmärkning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning
beslutat ställa sig bakom den motivering som revisorerna framställt.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde
Mats Wilzen (MP) och Roger Pettersson (S) yttrar sig och lämnar skriftlig
protokol 1santeckn ing.

Justei

Utdragsbestyrkande

11(57)

Protokollsanteckning ärende 8:
Kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplskt av VA-utbyggnaden, för det bär styrelsen ett
kollektivt ansvar. Vi vill påpeka det stora ansvar som den dåvarande ordföranden för
Kommunstyrelsen har för den uppkomna situationen. Ordförande är ytterst ansvarig för
dagordningen och att styrelsen är rätt informerad. Kommunstyrelsen har inte fått någon som helst
information om de allvarliga bristerna 1resurser och organisation som nu framkommit efter att
avvikelse rapporten blivit känd. Påståendet att KSO inte haft någon information får anses ha mycket
låg trovärdighet. A tt hanteringen av avvikelserapporten påverkats av det faktum att allmänna val
hölls i september 2014 är svårt att bortse ifrån,
Det åligger nu den nya styrelsen att skapa ordning och reda, samt att återupprätta förtroendet.
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§112

Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för val- och
förtroendemannanämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja val- och förtroendemannanämnden
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
val- och förtroendemannanämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för 2014 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja val- och
förtroendemannanämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014
års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendem annanäm nden

Utdragsbestyrkande
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§113

Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
klimatnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja klimatnämnden ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
klimatnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja klimatnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Klim atnäm nden

Justerandes sign
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Dnr 2015-000448 007

§114

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för bygg- och
miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bygg- och miljönämnden
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
B ygg- och m iljönäm nden

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000448 007

§115

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kulturoch fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kultur- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kultur- och fritidsnämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
K ultur- och fritidsnäm nden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(57)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-15
Kom m unfullm äktige

§116

Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja socialnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Socialnäm nden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000448 007

§117

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
sjukvårds- och omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja sjukvårds- och omsorgsnämnden
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
sjukvårds- och omsorgsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
2014 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja sjukvårds- och omsorgsnämnden
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000448 007

§118

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för barn- och
skolnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och skolnämnden
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
barn- och skolnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja barn- och skolnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnäm nden

Justerandes sian

Utdragsbeslyrkande

18(57)

NORRTAL]E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-15
Kom m unfullm äktige

Dnr 2015-000448 007

§119

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet
for 2014 års verksamhet.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja utbildningsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnäm nden

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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§ 120

Dnr 2015-000448 007

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
direktionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen i
kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg för
2014 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger revisionsberättelse, där de förtroendevalda revisorerna tillstyrker
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutet ska skickas till
K om m unalförbundet Ägarsam verkan
Stockholm s läns landsting

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§121

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande avseende det militära
samrådsområdet i anslutning till Väddö skjutfält
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 4 maj 2015, § 96, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande avseende det militära samrådsområdet i
anslutning till Väddö skjutfält.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 121.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 121.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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interpeliation till kommunstyrelsens
ordförande avseende det militära
samrådsområdet i anslutning till
Väddö skjutfält
Bakgrund
Skjutfåltet pä Väddö etablerades for Luftvärnet 1940. Under niånga år sammanlevde Luftvärnet på ett bra sätt med
befolkningen på Väddö. Visserligen förekom buller från skjutning, men detta kompenserades av att skjutfaltet blev en god
arbetsgivare i en avfolkningsbygd samt av att LV3 regelbundet bjöd in bygdens folk till uppskattade informationsmöten på
skjutföltet,
2000 lades luftvämsregementet ned och ansvaret överfördes till Amfibiebataljonen i Berga samt till central Marinstab. 1
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 byggförbud på en stor del av Väddö.
Under senare år har praktiskt taget ängen skjutning skett och väddöboma märker inte mycket av skjutföltet mer än att det
numera är mycket svårt att få bygglov för nybyggnad. Föreningen Framtid Ålmsta hai: intresserat sig for ärendet och funnit,
föratom att väddöboma tidigare alls inte haft några problem med skjutbullret att motsvarande skjutfält vid Ravlunda i Skåne
alls inte har 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.

Frågor till kom m unstyrelsens ordförande

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 lått klarhet i varför så olika villkor för samråd gäller för skjuifalten i Ravlunda och
på Väddö?
3) Det tycks förekomma att militären ”skyller på” Boverkets normer för buller i anslutning till bostader.
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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Svar på interpellation från Ingemar Ögren (Sd) avseende
det militära samrådsområdet i anslutning till Väddö
skjutfält
Ingemar ögren (Sd) har ställt en interpellation till mig med ett antal frågor som
ror ovanstående rubricering.
M itt svar:

Det är av stort intresse för kommunen att möjliggöra en positiv
befolkningsutveckling i Älmsta och Vaddöbygden. Därför har vi tagit initiativ
till dialog med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i ärendet.
Mark- och Miljödomstolen har beslutat om miljötillstånd för Försvarsmaktens
verksamhet på Väddö, som är ldassat som riksintresse. Försvaret har fått mindre
utrymme för sin verksamhet i riket, och ar därför angelägna om att säkra platser
får den typ av övningar som man har tillstånd att utföra på Väddö.
Planering- och utvecklingsavdelningen har i uppdrag att se över skillnaderna
mellan ex Ravlunda och Väddö inför kommande dialog.

Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande
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§122

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunstyrelsens ordförande med anledning av
kommunens personalbokslut 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 4 maj 2015, § 97, följande interpellation till kommun
styrelsens ordförande med anledning av kommunens personalbokslut 2014
”Interpellation etc.........” Bilaga § 122.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 122.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Justeram'

Utdragsbestyrkande
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Interoellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens Personalbokslut 2014
Enligt personalboksiut 2014 har antafet 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 personalbokslutet, den har jag få tt genom att ställa en
interpellation till kommunalrådet. FÖr oss i Vänsterpartiet är det självklart a tt en sådan siffra ska
framgå i ett personal bokslut då vi anser det viktigt a tt ha en strategi fö r 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 fö r att det bitr färre barn/elever. Vänsterpartiet har en ambition a tt skapa mindre
barngrupper i förskolan och på 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 fö r våra barn och ungdomar.
Personaibokslutet konstaterar att andelen kvinnliga chefer inte är proportionellt mot andelen
kvinnliga anställda och det är e tt viktigt konstaterande. I 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 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 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 fö r den enskilde och orsakar osäkerhet och instabilitet på arbetsplatserna.
Det är en mycket viktig fråga a tt 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 a tt ta fram en 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 tro r 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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Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V)
F råga X: F in n s am bitionen hos S tyret att ta fram en p ersonalstrategi?

Mitt svar: Det fems en mycket tydlig ambition att arbeta strategiskt med per
sonalfrågorna. Det är av största vilct för att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket
ökar möjligheterna att rekrytera kompetens. Medarbetare som trivs på jobbet,
mår bra och utvecklas är vår viktigaste resurs for att kunna medborgarna god
service och välfärd.
Norrtälje kommuns övergripande strategiska plan fokuserar idag mot sådana
kompetenser som är särskilt kritiska för kärnverksamheten och på en Övergri
pande nivå. Denna är nedbruten på förvaltningsnivå så att man därifrån kan göra
tex rekryteringsplaner baserade på förvaltningens egna behov och pensionsav
gångar, lönestrategier, kompetensutvecklingsplaner mm.
For att utveckla verksamheten och medarbetarna fruns några strategiska doku
ment som anger den riktning som alla chefer och medarbetare ska sträva mot. Ett
sådant exempel är det övergripande programmet för likabehandling, det perso
nalpolitiska programmet samt förvaltningsspecrfika krav.
Sammanfattningsvis anser ja g att det finns en röd tråd i personalarbetet där alla
delar bildar en personal strategi för att kompetens försörj a, kompetensutveckla,
motivera och belöna samt följa upp förvaltningarnas personalarbete. Uppdatering
av dessa ska ske i höst i samband med planeringsprocessen, och tydliggöra den
lcommunövergripande personalstrategin för Kommunfullmäktige.
F råga 2: H u r ser kom m u n alråd et på m öjligh eten a tt behålla p erson al in om
b arn -och u tb ild n in g trots att barnku llarna m in sk ar for att höja kvaliteten?

Mitt svar: Bam- och skolnämnden planerar för en satsning på mer personal i de
lägre åldrarna. Det ser jag som en viktig och riktig prioritering.
For närvarande ökar barnkullarna på förskolan. Förvaltningschefen på Barn &
Utbildningskontoret har ett uppdrag att säkerställa kompetenserna vilket i denna
fråga innebär att kompetensutveckla barnskötare och förskollärare och behålla
kvaliteten.
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F råga 3: H u r ser k om m u nalrådet p å d et m inskade an talet anställda utanför
Sverige?

Mitt svar: För mig är det väldigt viktigt att den inre organisationen avspeglar
medborgarna i Norrtälje kommun. Ett framgångsrikt arbete bygger på att medar
betare representerar båda könen, olika etnicitet, kunskaper och kompetenser.
Ett led i likabehandlingsarbetet är att vid anställning tillämpa sk kompetensbaserad rekrytering, en vedertagen metod för att förhindra diskriminering.
M in ambition är självklart att vi inte bara ska rekrytera neutralt utan också säker
ställa att vi kan behålla duktiga medarbetare med arman etnisk bakgrund. Jag tror
att det görs bäst genom att följa de aktiviteter som finns i likabehandlingsprogrammet.
F råga 4: V ad tror kom m u n alråd et ä r orsaken till de höga sjuktalen?

Mitt svar:
Det finns anledning att känna oro för de ökade sjuktalen. Vi ser att det är de
långvariga sjuktalen som har ökat och utbrändhetsdiagnosema. Norrtälje kom
mun sldljer sig detta fall inte från andra kommuner eller arbetsgivare utan det är
en utveckling som vi måste ta på allvar både i vår egen organisation, som attrak
tiv arbetsgivare, som i den övergripande samhällsutvecklingen.
Under 2015 och 2016 har personalavdelningen tillsammans med samtliga chefer
ett uppdrag att minska dessa siffror. Under hösten beslutades också om ett sär
skilt program med aktiviteter som har startat upp. Det sker genom preventiva in
satser men även för de långvariga sjuktalen genom rehabiliteringinsatser.
Det positiva ar att vi redan nu ser en förbättring, men det ska givetvis följas upp
noggrant och utvärderas.

Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande
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§123

Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson
(V) till socialnämndens ordförande om hjälp till
våldsutsatta kvinnor och barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Johannes Folkesson (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 4 maj 2015, § 98, följande interpellation till
socialnämndens ordförande om hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 123.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 123.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande

23(57)

Interpellatlon fäll social nämndens ordförande Ingrid landi n
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv otb vardag.
År 2012 anmäldes 30 817 fäll av misshandel och fler än 3 S lö våldtäkter mot kvinnor över 13 är. Det
anmäldes även 183 försök till mord eller dråp och 21 konstaterade fall 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 delvis på att kvinnors benägenhet att anmäls har ökat,
men det finns även mycket som tyder pä a tt det faktiska väldet mot kvinnor ökar (Diesert och Diesen,
Övergrepp mot kvinnor och barn, 2009, Brå 2008:25).
Brottsstatistiken visar a tt 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
misshandeisfailen inom hos av en bekant till kvinnan. A tt våldet ofta utövas inom hemmets fyra
väggar är en av förkiaringarna till det stora mörkertalet. Varje år dödas dessutom i medeltal 17
kvinnor av en närstående man.
Under en så kort tid som ett Full mäktigmöte utsatts ett okänt antal kvinnor för fysiskt, men också
psykiskt, våld. Ett antal barn biir ofrivilligt vittne till ett brott: att någon de har mycket stort
förtroende för utsätter ert annan person för vald och kränkningar-kanske har till och med detta
fysiska våld dödlig utgång.
Av de som inte dödas är det bara en bråkdel som anmäler vad de vant utsatta för. En del behöver
kommunens hjälp med det mest basafa, som t ex en bostad. De har allt häri kommunen och måste
därför stanna kvar har så länge det är teoretiskt möjligt. Ibland har de kanske också stark anledning
att få hjälp att firma bostad i en annan kommun för att kunna känna sig trygga och komma vidare
med: sina liv.
Alla dessa kvinnor har olika fysiska eller psykiska villkor. En del har barn, andra inte. En del har 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 fsom inte behöver vara den som utsatt déirs 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 Ingrid löndin (MP):
•

Pa vilket sätt kan Norrtälje kommun idag hjälpa väldsutestta kvinnor med barn i akut behov
av bostad, t 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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Svar på interpellation från Johannes Folkesson

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

Svar:
Säkerhetsprogrammet och försörjning råd och stöd har ett nära samarbete med kvinnojouren
Snäckan. Kombination fungerar väldigt bra där Snäckan kan bistå med boende och
försörjning råd och stöd står för kostnaderna kring försörjning och boende.
Säkerhetsprogrammet har uppgiften att samordna alla insatser med samtal till kvinnorna och
barnen samt att hitta lösningarna som ska kunna hålla i ett akut läge och även kunna blicka
framåt.
Skyddade boenden finns både inom och utanför kommunen och placeringarna sker utifrån
rådande hotbild. Placeringen är temporär och ofta finns ett behov av en mer permanent
lösning, dvs att snabbt kunna flytta till en egen lägenhet.

Fråga 2:
På vilket sätt ser du att detta arbete kan förbättras för att försäkra kvinnorna och barnen en
trygg framtid tillsammans?
Svar:
Att snabbt kunna flytta in i ett eget boende är ofta avgörande för att våldet ska upphöra. För
att säkra framtiden för dessa kvinnor och barn behövs tillgängliga bostäder inom kommunen.
I samverkansstyret har vi fokuserat extra mycket på bostadsfrågan. Det gäller inte enbart
våldutsatta kvinnor med barn utan fler målgrupper som är aktuella inom socialtjänsten och
som av olika skäl är i behov av bostad. Det pågående arbetet ska bidra till en förbättring.

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Dnr 2015-000471 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) m.fl. till barn- och skolnämndens ordförande
angående utredningen om skolverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) m.fl. ställde med kommunfullmäktiges
godkännande vid sammanträde den 4 maj 2015, § 99, följande interpellation
till barn- och skolnämndens ordförande angående utredningen om
skolverksamheten.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 124.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 124.
Anders Fransson (ROOP), Ingrid Landin (MP), Conny Andersson (S), Berit
Jansson (C), Mats Wilzén (MP), Christina Hamnö (V), Bino Drummond
(M), Kjell Jansson (M), Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren (V) och Hans
Andersson (FP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation angående utredningen om
skolverksamheten i Norrtälje kommun till Olle Jansson
ord. Bam o Skolnämnden
Fullmäktige har fattat ett beslut 2013 om en oberoende utredning om skolorna i
Norrtälje kommun. Vad som har hänt sedan dess vet vi. En ny majoritet har bildats,
och alla partier som skrev på den blocköverskridande överenskommelsen ar nu
representerad i majoriteten. Vår fråga lyder.
• När kommer fullmäktige se vad skolutredningen har kommit fram till när det
gäller skolstrukturen i hela kommunen.

Anders Fransson

ROOP

Irene Brändström

ROOP

Robert Johansson

ROOP

Gunilla Lindgren

ROOP

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
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Svar på interpellation från Anders Fransson

Anders Fransson ställer i en interpellation frågan till mig, när kommunfullmäktige kommer att få se
resultat av den planerade skolutredningen.
M itt svar är att kommunfullmäktige kommer att få ta del av utredningen på fullmäktigemötet i
december 2015

Ordförande Barn och Skolnämnden
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Dnr 2015-000506 092

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (FP)
till barn- och skolnämndens ordförande om utredning
av den framtida skolorganisationen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (FP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 4 maj 2015, § 101, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om utredning av den framtida skolorganisationen.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 125.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc............. ” Bilaga § 125.
Karin Karlsbro (FP), Anders Fransson (ROOP), Kjell Jansson (M), Ulrika
Falk (S) och Mats Wilzén (MP) yttrar sig.
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N orrtälje k o m m u n s sk o lo r står in fö r stora u tm an in gar. D en lå n g sik tig a
k o m p e te n sfö r sö r jn in g e n när det g ä ller lärare är d en v ik tig a ste fra m g å n g sfa k to rn för
en lcvalitetsskola. U n d e r flera år h a r ock så frågan o m sk o lo rn a s an tal och
o r g a n isa tio n varit fö re m å l för d e b a tt o ch därför fa n n s e n b red p o litisk e n ig h e t o m att
g e n o m fö r a en n y sk o lu tr e d n in g . D e tta var förankrat o ch b e slu ta t av
k o m m u n fu llm ä k tig e.
D et var in te lä n g e s e d a n s o m s, c o c h m p g a v klara b e sk e d o m
sk o lu tr e d n in g e n . U lrik a Falk svarad e k o m m u n fu llm ä k tig e i e tt in te r p e lla tio n ssv a r
(d aterat d en 141211) m e n b e h a n d la t 150216 ”att sk o lu tr e d n in g e n ska g e n o m fö r a s”.
A v sik ten var att d irek tiv en sk u lle fa ststä lla s i början av året av k o m m u n sty r e lse n och
att u tr ed n in g en s k u lle g e n o m fö r a s u n d er våren 2 0 1 5 . S o m v i har väntat! M e n några
u tk a st till sk o ld irek tiv h a r vi in te s e tt till. D ärem ot fick v i g e n o m N o rrtelje tid n in g
d en 3 0 april v eta att sa m v e r k a n ssty re t tvärvän t o ch in te a n se r sig b e h ö v a n å g o n
u tr ed n in g em fram tid a o r g a n isa tio n o ch stä lln in g sta g a n d e t att två sk olor sk a läggas
ner.
M ot b ak gru n d av o v a n stå e n d e vill ja g fråga:
På vilk a gru n d er a n se r s ig d en p o litisk a le d n in g e n (S o cia ld em o k ra tern a ,
C en terp artiet o ch M iljö p a rtiet) h a rätt att ign orera e tt k o m m u n fu llm ä k tig e b e slu t om
att tillsä tta en sk o lu tred n in g ?
På v ilk a gru n d er k o m m e r d e n fo rtsa tta d isk u ssio n e n o m fra m tid a sk o lo rg a n isa tio n
att vila?
V ilka„principer k o m m e r att vara v ä g led a n d e för d en fra m tid a sk o lo rg a n isa tio n e n ?

K arin K arlsbro
F olk p artiet
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Karin Karlsbro ställer i en interpellation till mig e tt antal frågor angående den förestående
skolutredningen. Jag är den förste att ställa upp på att skolan i Norrtälje kommun står inför stora
utmaningar. Vi ignorerar inte dessa utmaningar, utan tvärtom så tar vi utmaningarna på största
allvar.
Frågorna är
På vilka grunder anser sig den politiska ledningen har rätt att ignorera fullmäktiges beslut om att
tillsätta en skoutredning?
M itt svar: Vi ignorerar inte fullmäktiges intention i Verksamhetsplanen för 2014-2016, där det under
en aktivitet under rubriken kommunstyrelsen står: att kommunstyrelsen skall ansvara för att
genomföra en utredning med extern utredare om en attraktiv och kvalitativ skola i hela kommunen.
På vilka grunder kommer den fortsatta diskussionen om framtida skolorganisation att vila?
M itt svar: Diskussionen kommer att handla om de stora utmaningar som skolverksamheten i
kommunen står inför. Det kommer att handla om organisation,pedagogik,lagstiftningskrav men
också om ekonomi.
Vilka principer kommer att vara vägledande för den framtida skolorganisationen?
M itt svar: Den utredning som nu är förestående kommer a tt ta fram vägledande principer för vad
Norrtälje kommuns skolor ska erbjuda. Det kan exempelvis handla om hur vi skapar attraktiva skolor
i hela kommunen. Hur säkerställer vi att alla elever har behöriga lärare, hur får vi det kolligala
lärandet att fungera på alla skolor, samt att våra lärmiljöer klarar de lagkrav som ställs på
verksamheten.
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§126

Dnr 2015-000593 316

Antagande av taxa för upplåtelse av offentlig plats och
utserveringar
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för upplåtelse av offentlig plats,
enligt teknik och klimatnämndens förslag den 2015-04-28 § 22.
2.

Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.

3.

Taxan träder i kraft den 1 juli 2015 samtidigt som tidigare taxa, antagen
av kommunfullmäktige den 28 november 2005, § 239, och 14 april
2014, § 75 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har efter uppdrag från beslut i kommunstyrelsen
den 31 mars 2014, § 36, arbetat fram förslag till riktlinjer och utformning för
upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar för Norrtälje stad
tillsammans med Norrtälje Handelsstad. Vidare har övriga delar setts över
gällande upplåtelse av offentlig plats.
Kommunstyrelsen har återremitterat riktlinjer för och utformning för
upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar till kommunstyrelsekontoret
för förtydligande.
Kommunstyrelsen har antagit placering av försäljningsplatser, enligt kartor47 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 enligt teknik- och klimatnämndens förslag
2015-04-28, §22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 78, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 94, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2015
Riktlinjer för gatupratare och utsmyckning på allmän plats
Riktlinjer för uteserveringar i Norrtälje stad
Taxa för upplåtelse av offentlig plats
forts

Utdragsbestyrkande
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§ 126 forts
Karta på försäljningsplatser, Norrtälje centrum
Karta på försäljningsplatser, Campus pendlarparkering N-e
Karta på försäljningsplatser, Rimbo
Karta på försäljningsplatser, Hallstavik
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Helen Lott, gatu- och parkchef
Liselottc Danell, gatu- parkavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§127

Dnr 2015-000606 107

Roslagsbostäders försäljning av aktieinehav i
Hallstavik Invest A B
Aleksandar Srndovic (S) anmäler jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige medger Roslagsbostäder sälja aktieinnehavet i
Hallstaviks Invest AB till Roslagens Sparbank for 2 940 tia-.
Sammanfattning av ärendet
Roslagsbostäders styrelse beslutade den 20 maj 2015 om försäljning av
aktieinnehavet i Hallstaviks Invest AB för 2 940 tkr till Roslagens Sparbank.
Det motsvarar det värde Roslagsbostäder en gång betalade för aktierna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 79, den 1 juni 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 118, den 1 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Beslutet ska skickas till
Roslagsbostäder
Norrtälje Kommunhus AB
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§128

Dnr 2015-000326 106

Rekommendation om revidering av modell för struktur
tillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0, dnr K S L
15/0021-7
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av modellen för
strukturtillägg enligt rekommendation från Kommunförbundet Stockholms
län daterad 2015-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera gymnasieregionens
kommuner att anta förslag till revidering av modellen för strukturtillägg,
utifrån beslutet samarbetsavtal ses över modellen för strukturtillägg inför
2016. Utbildningskontoret bedömer att revideringen inte innebär någon
kostnad för Norrtälje kommun. Utbildningsnämnden behandlade ärendet den
20 maj 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 80, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 95, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2015
Utbildningsnämndens protokoll
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län med bilagor
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne Bratt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000375 106

Godkännande av att principöverenskommelse om ut
förande av hälso-sjukvård bostad med särskild service
och daglig verksamhet upphör, samt hemställan till
finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna
höjs för kommunerna i Stockholms län och sänks i
Stockholms läns landsting med 2 öre till följd av
skatteväxling
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ställer sig bakom att
principöverenskommelsen upphör och att utförandet av hälso- och
sjukvård övergår från landstinget till kommunerna i länet fr.o.m. 1
oktober 2015. Förändringen finansieras med skatteväxling 2 öre fr.o.m.
1 januari 2016. Finansieringen under kvartal 4 år 2015 finansieras med
ett bidrag från Stockholms läns landsting.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun hemställer,
tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i
länet, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§
förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre
för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från
och med 1 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig under
hösten 2014 positiva till en skatteväxling avseende hälso- sjukvård inom
LSS. För att kunna genomföra skatteväxlingen behöver samtliga kommuner i
länet samt Stockholms läns landsting hemställa hos finansdepartementet om
en ändring av de länsvisa skattesatserna med 2 öre för kommuner respektive
landsting i Stockholms län. De länsvisa skattesatserna används för beräkning
av avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 81, den 1 januari 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 96, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2015
KSL:s skrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hans Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Kommunförbundet Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§130

Dnr 2013-002015 283

Avskaffande av den kommunala behovskön för
bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut från den 29 juni 1992 §
136, d.v.s. avskaffar den kommunala behovskön.
Sammanfattning av ärendet
I Norrtälje kommun kan kommunmedborgare ansöka hos Socialnämnden om
plats i den kommunala behovskön. Utöver det kan medborgare ansöka om
bistånd i form av boende enligt socialtjänstlagen. Ett system med parallella
system är inte tillfredsställande. Av den anledningen föreslår socialnämnden
att den kommunala behovskön avskaffas. Kommunstyrelsekontoret delar
socialnämnden bedömning och biträder förslaget att avskaffa den
kommunala behovskön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 82, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 97, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2015
Socialnämndens beslut den 22 november 2013, § 132, inklusive
tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2013.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000594 344

§131

Investering 2015 - Anläggande av avloppsledning
utmed Norrvattens huvudvattenledning etapp 2A.
Sträckan Sättra - Riala - Sjöändan.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 23 500 tkr i
investeringsanslag för kostnaden att anlägga en spillavloppsledning
mellan Sättra till Sjöändan

2.

Finansieringen av utbyggnaden sker genom egna medel

3.

Framtida kapitalkostnader på ca. 1 500 tkr per år betalas av VAkollektivet när anläggningen tas i drift och kommer att påverka VAtaxan.

Sammanfattning av ärendet
För att ge möjlighet för de boende i Sättra, Riala och andra områden i
sydvästra delen av Norrtälje kommun tillgång till kommunalt vatten - och
avlopp har en spillavloppsledning lagts i samma ledningsgrav som
huvudvattenledningen från Vallentuna till Sjöändan norr om Bergshamra
samhällen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 83, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 98, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2015
Översiktlig ritning
Investeringskalkyl
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Essi Bagheri, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000595 344

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp för ett antal fastigheter inom
områdena Björnö, Görla, Gräddö, Nysättra,
Riddersholm, Rävsnäs, Spillersboda, Tälje, Yxlö och
Östhamra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga det kommunala VAverksamhetsområdet enligt fastighetslista daterad den 12 maj
2015.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 2013-01-01 till dags dato har kommunen upprättat 72 serviser
till fastigheter i anslutning till, men utanför, kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp. VA-avdelningen önskar nu utvidga
verksamhetsområdet med berörda fastigheter, för att dessa skall omfattas av
Lag (2006:412) om allmänna vatten tjänster. I samband med utvidgandet av
fastigheter med befintliga serviser kommer ytterligare ett antal fastigheter
omfattas av verksamhetsområdet även om de i dagsläget inte har upprättad
servis, då dessa kommer att upprättas så snart behov av kommunala VAtjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 84, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 99, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 april 2015
Fastighetslista
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Åsa Andersson, VA-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2015-000596 346

Tilläggsavgift/anläggningsavgift inom verksamhets
området Gräddö/Rävsnäs
Ingrid Landin (MP) och Henrik Hedensiö (M) anmäler jäv.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att de fastighetsägare inom
verksamhetsområdet Gräddö/Rävsnäs som uppfyller nedanstående
kriterier inte debiteras ytterligare anläggningsavgift (den så kallade
tilläggsavgiften):
a) skickade in en servisanmälan som inkom till Norrtälje kommun senast
2011-12-31 och
b) som debiterats och betalt anläggningsavgift enligt 2011 års VA-taxa.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att för år 2015 skattefinansiera VAkollektivet med 500 tkr, och att finansieringen sker med eget kapital.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun gick under hösten/vintem 2011 ut med omfattande
information, både muntligt och skriftligt till fastighetsägarna i GräddöRävsnäs att fakturering av anläggningsavgift - som dock felaktigt kallades
för ”anslutningsavgift” - skulle komma att debiteras enligt 2011-års taxa för
de fastighetsägare som lämnade in en servisanmälan VA-avdelningen före
2011 års utgång. Fakturering av anläggningsavgiften skedde därefter enligt
2011-års taxa för i stort alla fastighetsägare som inkom med sin
servisanmälan före den 31 december 2011. Detta oavsett när
förbindelsepunkten upprättades och meddelades. Erbjudandet strider dock
både mot vattentjänstlagen och gällande taxa. Kommunfullmäktige hade inte
heller beslutat om denna möjlighet, när fullmäktige fastställde 2012 års VAtaxa. Under 2014 beslutade Norrtälje kommun att tilläggsdebitera de
fastighetsägare som debiterats felaktig anläggningsavgift. Oavsett detta, med
hänsyn tagen till ett antal förutsättningar, bedöms det dock som mest
lämpligt att besluta att inte tilläggsdebitera vissa fastighetsägare utifrån ett
antal kriterier. Dessa kriterier anges i beslutet.

forts

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 85, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 100, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2015
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens

Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Sigrid De Geyter, VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2015-000482 042

Delårsrapport 1/2015 för kommunen och bolagen
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1.

2.

Kommunfullmäktige fastställer avgift for förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem enligt tabell 15 att gälla från och med 1 juli.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och skolnämnden att vidta
åtgärder avseende debitering av interkommunala ersättningar och
återrapportera i delårsrapport 2 år 2015 samt planerade insatser för att
minska det prognostiserade underskottet.

4.

Kommunfullmäktige godkänner revidering av mål för Sjukvårds- och
omsorgsnämnden enligt tabell 21.

5.

Kommunfullmäktige fastställer internränta för VA-verksamhet till 2,6 %
för år 2015.

6.

Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att i delårsrapport 2
återrapportera planerade insatser för att minska prognostiserat
underskott.

7.

Kommunfullmäktige uppdrar till Sjukvårds- och omsorgsnämnden att
utarbeta mått samt eventuellt aktiviteter som kan följa upp verksamheten
löpande under året och att redovisa dessa i delårsrapport 2 år 2015.

Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god
ekonomisk hushållning år 2015 då nämnderna prognostiserar en negativ
avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I dagsläget är det
svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina
styrtal eller mål per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts
på årsbasis. Kommunen redovisar per mars ett resultat på 8 mnkr.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Prognosen för helåret uppvisar ett resultat på 3 mnkr före balanskravsjusteringar. Avvikelse i förhållande till budget beräknas till -12 mnkr för året
före balanskravsjusteringar. TioHundra AB prognostiserar för själva
verksamheten ett nollresultat vid årets slut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 87, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 101, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2015
Delårsrapport 1 för kommunen per mars 2015.
Finansrapport och rapport om Internbankens arbete
Projektuppföljning investeringar
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Berit Jansson (S), Olle Jansson (S) och Hanna Stymne Bratt
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar att pengarna från AFA ska avsättas till framtida
pensioner.
Ulrika Falk (S) yrkar avslag på Kjell Janssons (M) tilläggsyrkande.
Henrik Hedensiö (M), Ingrid Landin (MP), Aleksandar Smdovic (S), Ann
Lewerentz (M), Bino Drummond (M), Anders Fransson (ROOP), Mikael
Strandman (SD), Johannes Folkesson (V), Mats Wedberg (MP) och Roland
Brodin (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Kjell Janssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Madelene Fredriksson, ekonomiavdelningen
Håkan Wahlgren, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-001514 344

VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården samt fastställande
av verksamhetsområde
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
12026.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5:e november 2012 att anslå 23 600 tkr
för investering av nybyggnad av huvudledningar för vatten, huvudledning
för spillvatten samt servisledningar till ca 21 fastigheter
(verksamhetsområde), förbindelsepunkt till en VA-samfällighet i Åkerö samt
en avsättning för 10 fastigheter i Djursnäs. Investeringsbeslut: KF 5
november 2012, § 181, diarienummer KS 12-1514 344. Byggnationen är nu
slutförd till en beräknad total slutkostnad av 12 579 tkr. Den beräknade
slutliga kostnaden blev 11 021 tkr lägre än beräknat. Den beräknade slutliga
intäkten är 7 533 tkr om VA-samfälligheten i Åkerö etablerar sig och
samtliga 120 fastigheter ansluts. Utan samfällighetens anslutning är intäkten
4 537 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 101, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 108, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2015

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Joel Westergren, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§136

Dnr 2015-000600 344

Slutredovisning av investeringsprojekt 10013 & 10014.
Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för
Rävsnäs-Gräddö omr A och D samt omr B och C
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
10013.
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
10014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5:e maj 2010 att anslå 60.000 tkr för
utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde RävsnäsGräddö om ca 450 fastigheter. Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, § 104,
diarienr KS 09-1794 Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total
slutkostnad av 107.809 tkr. Den beräknade slutliga kostnaden blev 48.309
tkr högre än beräknat. Den beräknade slutliga intäkten är 84.800 tkr inkl.
tilläggsdebitering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 102, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 109, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2015

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Joel Westergrcn, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007-000466 214

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med
flera, Midsjö, i Rimbo församling
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta
7:l med flera, Midsjö, i Rimbo församling med stöd av 5 kap 29 § ÄPBL
(1987:10).
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att pröva hur området kan utvecklas och omvandlas från ett
fritidsområde till ett område där flera kan bo permanent utan att områdets
karaktär går förlorad. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd under
september-oktober 2006 och utställd november-december 2009.
Kommunfullmäktiges antagande av planen den 21 juni 2006 överklagades
vilket fick till följd att länsstyrelsen upphävde kommunfullmäktiges
antagandebeslut den 14 oktober 2010.
Planförslaget reviderades och ställdes ut på nytt september-oktober 2012
varvid länsstyrelsen bland annat framförde att en ny utställning bör ske eller
att vissa delar ska utgå ur planförslaget och tas upp vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08 § 246 att godkänna
det reviderade förslaget till detaljplan för ny utställning enligt ÄPBL 5:23
under förutsättning att byggrätten utökas till 250 m2 på samtliga fastigheter.
Inkomna synpunkter har föranlett mindre revideringar av planförslaget samt
några redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 29, den 20 maj 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2015.
Plankarta, Blad 1, version 1.0
Plankarta, Blad 2, version 1.0
Planbeskrivning, version 1.0
Genomförandebeskrivning, version 1.0
Samrådsredogörelse program, 2003-11-12

Utdragsbestyrkande
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Samrådsredogörelse, 2009-09-07
Utlåtande efter utställning, 2010-04-19
Utlåtande efter utställning 2, 2014-09-24
Utlåtande efter utställning 3, 2015-04-29
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Anna Ahnström Dahlberg, detaljplanechef
Lotta Lagergren, plankoordinator

Justerandes sign
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Dnr 2015-000786 091

§138

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om att Norrtälje
kommun bör anställa en stadsarkitekt
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion om att kommunen
bör anställa en stadsarkitekt.
”Motion etc........... ” Bilaga § 138.

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige
Anställ en stadsarkitekt

Norrtälje stad utvecklas för tillfallet väldigt snabbt och utan att någon verkar ha en
sammanhållen bild av hur rivande och byggande påverkar stadens karaktär och
livsmöjligheter på lång sikt. Vänsterpartiet anser att vi i Norrtälje stads centrala delar måste se
till att värna om den intima och småskaliga miljö som fortfarande dominerar. Det är viktigt att
hänsyn tas till Norrtälje stads karaktär och historia vid nybyggnation och rivningar. Vi måste
också ställa krav på de nya hus som byggs - krav på proportioner, material, detaljer och
mpassning i stadsbilden. Viktigt är också a ii lägga stor omsorg på utformningen av de rum
som finns mellan husen - gator, parker rnm. En stadsarkitekt har också en viktig roll vid
utformning och utveckling av kommunens Övriga tätorter. Vi anser att det krävs en helhetssyn
i planeringen och för detta krävs kompetens, sakkunskap och ett uppdrag att just ha ett
helhetsperspektiv. Därför föreslår vi:
•

Att Norrtälje kommun anställer en stadsarkitekt

Catarina Wahlgren

Johannes Folkesson

Anastasia Swärd

Ingela Brinkefeldt

Christina HamnÖ
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Dnr 2015-000787 091

§139

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin
(FP) om det europeiska samarbetet mot narkotika
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) lämnar in följande motion om
det europeiska samarbetet mot narkotika.
”Motion etc............” Bilaga § 139.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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M otion från Folkpartiet Liberalerna
om det europeiska samarbetet m ot narkotika

2015 -ÖB- 1 §
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Oktrfep

Narkotikamissbruket fortsätter att vara ett vara ett utbrett socialt problem, där nya, unga
missbrukare rekryteras dagligen. Norrtälje kommun är inget undantag. De ständigt nya
nätdrogema ligger alltid steget före både lagstiftning och rättsväsende. Droghandel och
drogmissbruk kan bara motarbetas genom breda och gränsöverskridande insatser. Alldeles för
ofta ser och hör vi uttryck för en uppgivenhet och ibland rentav förord av legalisering av
droger. Här krävs ett starkt engagemang också kommunalt för att stå upp för en drogfri
hållning i samhället.
1994 startade på initiativ av Stockholms stad ett samarbete mellan städer och kommuner i
Europa mot en legalisering av droger. European Cities Against Drugs har idag fler än 250
medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige är 37 kommuner med bland annat Stockholm,
Uppsala och Gävle i Norrtäljes närområde med. Arbetet m ot droghandel och drogmissbruk
kan bara drivas gränsöverskridande och i solidaritet.

Yrkanden
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att Norrtälje kommun ska söka medlemskap i European Cities Against Drugs.

Gruppledare (fp)

Ersättare (fp)
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Dnr 2015-000553 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunala krav på anslutningsavgifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfull
mäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om kommunala krav på anslutningsavgifter.
”Interpellation etc............” Bilaga § 140.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande
från Sverigedemokraterna
Norrtelje

Bakgrund
När det gäller utbyggnad av VA i Norrtelje glesbygdsområden är det numera väl känt att tidigare
budget, utbyggnadsplanering och kostnadsnivå stämmer dåligt med dagens verklighet. Förseningarna
har för somliga enskilda inneburit sådant som att:
•

Arbetslöshet har drabbat somliga med åtföljande svårigheter att få banklån

•

Somliga har gått i pension och en del av dessa är s. k. ”fattigpensionärer” som också har svårt
att få banklån

•

Andra orsaker som t. ex. sjukdom gör att några har svårt att betala.

Vi har hört ett rykte om att kommunen gjort överenskommelse med en eller flera banker att de, som har
svårigheter att betala sin anslutningsavgift, skulle få lån som behöver betalas först när fastigheten säljs.
Enskilda fall, som vi varit i kontakt med, indikerar att någon sådan överenskommelse inte gäller.

Fråga
Vad gör kommunen eller avser att göra för att säkerställa att kommunala krav på anslutningsavgifter
inte riskerar att leda indrivning och värsta fall exekutiv försäljning av fastigheter?
Detta eftersom vi ser det som helt orimligt att kommunens agerande i det havererade VA-projektet leder
till att de egna invånarna drivs till hemlöshet.
För SD Norrtelje
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§141

Dnr 2015-000789 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om det finns någon
tanke om att anställa en stadsarkitekt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att anställa en
stadsarkitekt.
”Interpellation etc............” Bilaga § 141.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(57)
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Interpellation
Med anledning av att det byggs så mycket vill jag ställa en fråga till
kommunalrådet Ulrika Falk
*

Finns det någon tanke om att anställa en stadsarkitekt
och i så fall när skulle det kunna ske

Anders Fransson ROOP
Roslagens oberoende parti

Dlaita
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§ 142

Dnr 2015-000790 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens nya
hemsida
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens
nya hemsida.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 142.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation K
Med anledning av att Norrtälje kommun har fått en ny hemsida så skulle jag
vilja ställa en fråga till kommunalrådet Ulrika Falk

• Är kommunledningen nöjda med den nya hemsidan
♦ Tycker kommunledningen att den är användarvänlig

Anders Fransson RÖÖP
Roslagens oberoende parti

r
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§143

Dnr 2015-000788 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till kommun
styrelsens ordförande avseende Singö skolas med
verkan i framtida skolorganisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende Singö
skolas medverkan i framtida skolorganisation.
”Interpellation etc............” Bilaga § 143.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(57)
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Ot Z

Interpellation från SD Norrtelje avseende Singö skolas
medverkan i framtida skolorganisation till
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
Interpellation KF 15 juni 2015

Bakgrund:
Befolkningen inklusive företagare är under uppror efter skolnämndens beslut i maj 2015 att stänga
Singö skola. Befolkningen känner sig lurade av politikernas skärgårdspolitik + vallöften 2014.
Därför ska KF visa civilkurage och rösta om Singö skola skall stängas eller ej den 15 juni 2015.

D ärför vill vi ställa följa nd e frågor:

1.

Kom m er Singö skola a tt ingå i kom m unens u tredning av skolverksam heten?

2.

Om Singö skola ingår i utredningen, kom m er då verksam heten a tt fo rts ä tta tills
skolutredningen är klar?

För S verigedem okraterna N o rrte lje den 12:e ju n i 2015

Karl-Göran Edberg

M ikael Strandm an
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§144

Dnr 2015-000791 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och
skolnämndens ordförande ang skolans personalförsörjningsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående
skolans personalförsörjningsplan.
”Interpellation etc............” Bilaga § 144.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

/

\ s n

\

u

49(57)

(MUNSTYRELSE

2015 08 1 5
"

fn terp ellatio n till Olle lan sso n an g åen d e skolans
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fr r t/

p erso n alfö rsö rm in g sp lan

I den delårsrapport som behandlades j Kommunstyrelsen 2015-06-01 står det på
s/dan 15 att skolans personalförsörjnfngsplan 'Väntar". I Norrtälje, liksom i alla
kommuner i landet, är inte alla tjänstgörande lärare legitimerade och behöriga att
undervisa i sina ämnen/i skolformen/i årskurserna. Nedslående resultat kring elevers
lärande gör rekrytering av behöriga lärare, och att behålla redan behöriga lärare, till
en extremt viktig fråga. Dessutom kräver Skollagen fr.o.m. 2015-07-01, angående
undervisning och betygsättning, till exempel följande:
Vad gäller undervisningen regleras detta i bl.a. Skollagens 2 kap. 13§:
Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig
för viss undervisning får bedriva undervisningen.

En del lärare har legitimation men undervisar tillfälligt i ämne/skolform/årskurs de inte
har behörighet i enligt legitimationen.
Även beslut om betygssättning regleras alltså i Skollagen, bl.a. 3 kap. 16§:

,

Om läraren eller iärarna inte är legitimerade ska beslutet fattas tillsammans
med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av
den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att
undervisa i det ämne som betyget avser, i annat fall ska betyget beslutas av
rektorn.

Mina frågor till Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson är:
• Hur bar kommunen, på kort ocb lång sikt, tänkt lösa bristen på legitimerade
och behöriga lärare som kontinuerligt får bedriva undervisning och sätta
betyg?
♦

Hur ser fortbildnings planen ut för att höja kompetensen/kvaliteten så att man
åtminstone närmar sig målet om legitimerade och behöriga lärare?

Catarina Wahlgren
Vänsterpartiet

"
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§145

Dnr 2015-000792 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till bygg- och
miljönämndens ordförande om återuppbyggnad av
armaturfabriken på Narvagatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen far besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande om
återuppbyggnad av armaturfabriken på Narvagatan.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 145.

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation til) Bygg och m iljönäm ndens ordföran de
I början av mars 2013 rasade delar av den gamla armaturfabriken med sågtandstak på

Baldersgatan i Norrtälje. Det hände i samband med bygget av nya bostäder i kvarteret Niord i
korsningen Baldersgatan-Narvagatan. Strax efter det rev Credcntia hela den gamla byggnaden
trots att kommunen i detaljplanen for området märkt huset med ett litet q. Byggnaden skulle
bevaras eftersom den ansetts vara särskilt kulturhistoriskt värdefull. Bevarandet av byggnaden
kan också ses som viktigt då kommunen tillåtit en rivning av fabriksbyggnaden i kvarteret
Narstrand alldeles intill. Av repslageriet ser vi i dag ingenting. De gamla arbetarebostäderna
på Baldersgatan 11 ar också jämnade med marken. De gamla, intensiva kvarteren som fram
till 2000-talet varit nästen intakta och vittnat om den kraftiga tillväxt och framtidstro som
fanns i Norrtälje stad runt förra sekelskiftet då järnvägen var ny och näringarna många, är
idag i stort sett borta. På åttio- och nittiotalet utspelade sig en strid om bevarande eller rivning
av jämvägskvarteren Balder och Frej. En strid som ”bevarama” vann. Eller? Då hela kvarteret
Balder såldes till samma byggföretag som ovan nämnts ingick i avtalet att de byggnader som
skulle bevaras skulle renoveras på visst sätt, t ex skulle plåtfasad bytas mot träpanel osv.
”Bevarama” trodde sig nog också vunnit striden om att få behålla armaturfabriken, men har
de det?
Den artonde oktober 2013 meddelar Norrtelje tidning att bygg- och miljönämndens
arbetsutskott behandlat ärendet och att Credentia ska fa ta konsekvenserna av att de rivit ett qmärkt hus utan att ha rivningsiov. K om m unen k räver att Credentia ska betala 616 770
kronor i en byggsanktionsavgift ”Credentia ska dessutom se till att en ny likadan byggnad
med ett karaktäristiskt sågtandstak och med ljusinsläpp från söder kommer på plats. Det ska
ske i samråd med antikvarisk expertis.”, meddelar Norrtelje tidning. Det framgår också att en
konsult på kommunens uppdrag har beräknat kostnaderna för bygget av en ny fabrikslokal till
ca 11,8 miljoner kronor.
ö m återuppbyggnaden uteblir hotar kommunen, enligt tidningsartikeln med ett vite på 14
miljoner kronor. Det framgår även att Credentia meddelar att de sökt och fått bygglov och har
för avsikt att återställa byggnaden enligt kommunens önskemål.
Mina frågor till bygg och miljönämndens ordförande:
*

Nar kommer armaturfabriken på Narvagatan att återuppforas?

*

Hur lång tid har ett byggbolag på sig att utföra åtgärder som kommunen ålagt dem?

*

Vilka signaler sänder det faktum att armaturfabriken fortfarande inte är återuppbyggd
till andra byggföretag som är verksamma i kommunen?

*

Vilka åtgärder planerar styret for att kunna bevara Norrtäljes anrika stadskärna på ett
långsiktigt sätt?
Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§146

Dnr 2015-000793 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunalrådet
Berit Jansson (C), är tanken att man ska bygga sönder
hela Norrtälje?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan härmed anses besvarad.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunalrådet Berit Jansson (C), är tanken att man ska
bygga sönder hela Norrtälje?
”Fråga etc............” Bilaga § 146
Kommunalrådet Berit Janssons (C) svar: ”Nej”.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(57)

Enkel fråga till kommunalrådet Berit Jansson
Vad jag förstår så har kommunen bytt mark i hamnen mot mark i grind
(grindskogen)
min fråga till kommunalrådet är
• Är tanken att man ska bygga sönder hela Norrtälje

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 -06» 1 5
Dlarfenr.

Anders Fransson ROOP
Roslagens oberoende parti
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§147

Dnr 2015-000564 102

Andreas Holmlund (M), avsägelse av uppdrag i teknikoch klimatnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Andreas Holmlund (M) begärt
entledigande från uppdrag som ersättare i teknik- och klimatnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Andreas Holmlund (M) avsäger sig i skrivelse 2015-05-08 uppdrag som
ersättare i teknik- och klimatnämnden på grund av flytt från kommunen.

Beslutet ska skickas till
Andreas Holmlund
Teknik- och klimatnämnden
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§148

Dnr 2015-000585 102

Helena Slawinska (M), avsägelse av uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Helena Slawinska (M) begärt
entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Helena Slawinska (M) avsäger sig i skrivelse 2015-05-18 uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Helena Slawinska
Utbildningsnämnden
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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§149

Dnr 2015-000019 102

Val av ledamöter i styrelsen för Rossen Fastighets AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja t.f. kommundirektör Sören
Fredriksson och ekonomichef Irene Haghi Dickman till ledamöter i styrelsen
för Rossen Fastighets AB.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare ledamöter kommundirektör Per Nordenstam och bitr
kommundirektör Tommie Eriksson har lämnat sina anställningar i
kommunen, varför nya ledamöter ska väljas.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Sören Fredriksson
Irene Haghi Dickman
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000019 102

§150

Val av ledamöter i styrelsen för Smeden 1 i Norrtälje A B
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja t.f. kommundirektör Sören
Fredriksson och ekonomichef Irene Haghi Dickman till ledamöter i styrelsen
för Smeden 1 i Norrtälje AB
Sammanfattning av ärendet
Tidigare ledamöter kommundirektör Per Nordenstam och bitr
kommundirektör Tommie Eriksson har lämnat sina anställningar i
kommunen, varför nya ledamöter ska väljas.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Sören Fredriksson
Irene Haghi Dickman
Registret

Justen

Utdragsbestyrkande
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§151

Dnr 2015-000019 102

Val av ledamöter i styrelsen för Norrtälje Tak och Fasad
AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja t.f. kommundirektör Sören
Fredriksson och ekonomichef Irene Haghi Dickman till ledamöter i styrelsen
för Norrtälje Tak och Fasad AB.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare ledamöter kommundirektör Per Nordenstam och bitr
kommundirektör Tommie Eriksson har lämnat sina anställningar i
kommunen, varför nya ledamöter ska väljas.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Sören Fredriksson
Irene Haghi Dickman
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr KS 15-173
Sjukvårds och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
LSS beslut per den 31 mars 2015.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
SoL beslut per den 31 mars 2015
Socialnämnden, Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1§ SoL
Verksamhetsplan 2016 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll ny ersättare för (SD) i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll ny ledamot och ersättare för (S) i
kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(57)

