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Plats och

tid

Norrtälje Sportcentrum, kl. 17.30-21.45

Beslutande

Enligt förteckning

övriga närvarande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Kerstin Bergström (S) och Hamed Abbasi (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 6 oktober 2015, kl 15.00

på

sidan 2-4

Underskrifter

§§ 153-191

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
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Organ
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

§157
Ja
Nej

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

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

N
N
N till 21.15
N
N
N
F (Ingm ar Wallén)
N
N
N
N
N
Ja
N
Ja
N
Ja
Ja
N
N
Ja
N
Ja
N
Ja
N
Ja
N
Ja
Ja
N
N
Ja
F (Conny A ndersson) N
Ja
F (Ethel Söderm an-Sandin)
N
Ja
N
Ja
F (C atharina E rdtm an) N fr 18.10
Ja

§ 166
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Avstår
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
-

-

Ja
Ja
-

Ja

(Ingela B rinkefeldt)

Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Annette Nilsson
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
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4

V
MP
MP
MP
SD
SD

N
N
N
N
N
N

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
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Tommy Grönberg
Anders Fransson

SD
ROOP

N
N

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Aleksandar Srndovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Christina Pettersson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Susanne Ljunggren
Ingmar Ögren
Irene Brändström

M
M
M
M
M
C
C
C
FP
S
S
S
S
S
S
S
s
s
V
MP
SD
SD
SD
ROOP

N
N
N
N
N
N
N
N
N till 21.15
N
N till 21.30
N
F (Lars Sundberg)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Helena Slawinska
M
Jens Andersson
M
Ingmar Wallén
Henrik Hedensiö
Susanne Lippert Enquist
Klas Zettergren
Johnny Mattsson
Johnny Pettersson
Carina Jansson
Bengt Ericsson
Jane Trepp

M
M
M
M
M
C
C
C

F
F
NTj

Nej
Nej

Ej röstat
Nej

Nej
Nej
Nej
Ej röstat
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Lennart Rohdin
Jessica Wildund
Göte Waara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson

FP
FP
KD
KD
S

N Tj 2 1 .1 5 -2 1 .4 5
F
N
N
NTj (Kristian

(Hans Andersson)
-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

K rassm an)

Ethel Söderman-Sandin

S

NTj

Ja

Ja

Anders Jonsson
Catharina Erdtman

s
s

F
NTj

-

-

(Sara
H ansson

Ja

Ja

Lars Sundberg

s

NTj

(Christina
Pettersson)

Ja

Ja

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

s
s
s
s

N
N
F

-

-

V
V
MP
MP
SD
SD
SD
ROOP
ROOP

(Elizabeth
Sa Idén -Karlsson)

N
F
N Tj
F
N
N
N
N
N
N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 7 .3 0 -1 8 .1 0 (Catarina Wahlgren)

56
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja
33
Nej
21
Avstår
1
Ej röstat 1

Ja
29
Nej
25
Avstår
1
Ej röstat 1

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

Ersättare

Närvarande
16
Frånvarande
11
Tjänstgörande 7

Ja
Nej
Avstår

4
1

Ja
Nej
Avstår

Ledamöter och ersättare

Närvarande
72
Frånvarande
16
Tjänstgörande
7

Ja
Nej
Avstår
Ej röstat

37
22
1
1

Ja
33
Nej
26
Avstår
1
Ej röstat 1
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§153 Dnr 1255-19

Val av justerare och tillkännagivande om justering...................................................8
§154 Dnr 1268-88

Information från kommunstyrelsen...............................................................................9
§155 Dnr 1268-89

Information från kom m unrevisorerna........................................................................ 10
§156 Dnr 2015-001076 319

Begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av Norrtälje
hamn, resterande infrastruktur etapp 1 & 2 .............................................................11
§157 Dnr 2015-001047 452

Beslut om investering i sopsuganläggning för säck- och kärlavfall i
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finanspolicy, bilaga 4 .................................................................................................... 18
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§161 Dnr 2015-001077 340

Antagande av VA-policy för Norrtälje kom mun........................................................ 22
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§169 Dnr 2015-000790 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om kommunens nya hem sida...............................................................34
§170 Dnr 2015-000788 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till kommunstyrelsens
ordförande avseende Singö skolas medverkan i framtida
skolorganisation............................................................................................................35
§171 Dnr 2015-000791 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och skolnämndens
ordförande ang skolans personalförsörjningsplan...................................................36
§172 Dnr 2015-000792 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till bygg- och miljönämndens
ordförande om återuppbyggnad armaturfabriken på Narvagatan....................... 37
§173 Dnr 2015-001260 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om målsättning om höjd
kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kom m un..................................................... 38
§174 Dnr 2015-001280 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) om
utvecklingsplaner för Närtuna och Singö.................................................................. 39
§175 Dnr 2015-001045 092

Interpellation från Sune Rehnberg (SD) och Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande avseende satsningar på sko la n ..........................40
§176 Dnr 2015-001207 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om lokaler till Singö Skärgårdsslöjd................... 41
§177 Dnr 2015-001240 092

Interpellation från Bo Wetterström (M) till barn- och skolnämndens
ordförande ang baracker vid Långsjöskolan.............................................................42
§178 Dnr 2015-001223 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande
om ökande kostnader inför ett kritiskt ekonomiskt lä g e ........................................ 43
§179 Dnr 2015-001238 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om väg 7 7 ...................................................................................................................... 44
§180 Dnr 2015-001239 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Svenskt näringslivs ranking.................................................................................. 45
§181 Dnr 2015-001261 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till socialnämndens ordförande
om beredskap för mottagande av flyktinga r.............................................................46
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Interpellation från Catarina Wahlgren (V) m.fl. till val- och
förtroendemannanämndens ordförande ang parlamentarisk utredning
för att se över ersättningsbestämmelserna E R S .....................................................47
§183 Dnr 2015-001281 092
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§153

Dnr 1255-19

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Bergström (S) och Hamed
Abbasi (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 6
oktober 2015, kl 15.00 på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

Justerandes sign

4

Utdragsbestyrkande

8(56 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§154

Dnr 1268-88

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) lämnar en kort rapport om det
påbörjade arbetet med skolutredningen. Utredare har upphandlats och de har
börjat med intervjuer för att får en bild av nuläget.

Justerandes sign
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§155

Dnr 1268-89

Information från kommunrevisorerna
Kommunrevisionens vice ordförande Johnny Karlson (S) informerar om att
avtalet med KPMG förlängts till 2017-04-30. Ny upphandling kommer att
göras i årsskiftet 2016/17.

Justerandes sign
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Dnr 2015-001076 319

§156

Begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering
av Norrtälje hamn, resterande infrastruktur etapp 1 & 2
Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet
Beslut

Justerandes sign

1.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 712 mnkr i
investeringsanslag för att genomföra resterande infrastrukturarbeten
inom genomförandeetappema G1 och G2 inom projektet Norrtälje
Hamn fördelat på gatu- och parkanläggningar om 657 mnkr samt Va
anläggningar om 56 mnkr.

2.

Finansiering sker med egna medel.

3.

Va-anläggningar finansieras med totalt 38 mnkr inom VA-kollektivet.
Va-taxan höjs inte ytterligare med anledning av projekt Norrtälje Hamn.
Resterande 18 mnkr för Va-anläggningar finansieras med
exploateringsintäkter.

4.

Årliga tillkommande driftkostnader för Va-anläggningar finansieras
inom VA-kollektivet och uppgår för perioden 2017-2025 i snitt till 169
tkr per år.

5.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i verksamhets
planen inarbeta en skattefinansiering motsvarande 1,5 mnkr per år under
perioden 2017-2028 för Va-anläggningar.

6.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i verksamhets
planen inarbeta årliga kostnader för perioden 2019 till 2025 om 5,4
mnkr (genomsnittlig kostnad för gatu- och parkanläggningar) avseende
”Norrtäljes vardagsrum” (kaj och kajstråk). Från och med 2026 ska
kostnaden reduceras till 2,2 mnia- per år.

7.

Kommunfullmäktiges uppdrar till kommunstyrelsen att i verksamhets
planen inarbeta årliga kostnader för perioden 2019 till 2023 om 6,8
mnkr per år (genomsnittlig kostnad under perioden) för gatu- och
parkanläggningar, avseende ”Övriga stadsrum”.

Utdragsbestyrkande
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§ 156 forts

Protokollsanteckningar
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
För att färdigställa infrastrukturen inom genomförandeetapperna G 1 och G2
i projekt Norrtälje Hamn föreslås kommunfullmäktige bevilja ett
investeringsanslag om 712 mnkr. Med färdigställande menas fullföljande av
kommunens åtagande såsom väghållare och huvudman för allmän plats
genom utbyggnad av VA-system, gator, kaj stråk, pir och park. I
investeringen (jämte tidigare beviljade medel om 309 mnkr) ingår
”Norrtäljes vardagsrum” som finansieras med skattemedel om 233 mnkr
samt ”Övriga stadsrum” i etapperna G1-G2 som finansieras av
exploateringsintäkter. För nämnda etapper bedöms exploateringsintäktema
ligga på ca 410 mnkr. Va-anläggningar finansieras via Va-taxa med
anläggnings- och brukningsavgifter utöver de 18 mnkr som skattefinansieras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 109, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 148, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2015, reviderat
den 3 september 2015.
Bilaga 1: Investeringsbilaga Fortsatt exploatering Norrtälje Hamn.
Bilaga 2: Investerings- och driftkostnadskalkyl Fortsatt exploatering
Norrtälje Hamn.
Bilaga 3: Översikt - beräkning av årliga kostnader för Norrtäljes vardagsrum
respektive Övriga stadsrum.
Bilaga 4: Ekonomi för Norrtälje Hamn redovisat vid kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott den 17 juni 2015.
Bilaga 5: PM Fördelning av kostnader mellan Gata resp. VA-kollektivet för
grundläggning.
Bilaga 6: Illustrationsplan för kostnadskalkyl 2015-02-24.
Bilaga 7: Illustrationsplan över Norrtäljes vardagsrum och Övriga stadsrum.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Olle Jansson (S), Mats Wedberg (MP),
Berit Jansson (C) och Hans Andersson (FP) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.

JusteP=»nrlfiRsinn
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§ 156 forts

Anders Fransson (ROOP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Christina Hamnö (V) meddelar att vänsterpartiets ledamöter inte deltar i
beslutet och lämnar en protokollsanteckning.
Dessutom yttrar sig Johannes Folkesson (V) och Kjell Drotz (S).
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Sören Fredrikson, t.f. kommundirektör
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Peter Elenfalk, fastighetschef
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje hamn
Pernilla Logren, Norrtälje hamn
Sven Engdahl, Norrtälje hamn
Lena Kjellson, Va-avdelningen
Annica Johansson, finanschef
Håkan Wahlgren, controller, ekonomiavdelningen
Madelene Fredriksson, koncerncontroller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Protokollsanteckning kom munfullmäktige 150928 pkt 6.

Vänsterpartiet anser att vi hade kunnat utform a förutsättningarna fö r utvecklingen av
N orrtälje hamn annorlunda. Vi deltog inte i beslutet om skelettplanen av den anledningen.
Vi deltar inte heller i beslutet om investeringen idag till följd av samma anledning. Vi vill i
denna protokollsanteckning visa på hur visioner och praktiskt agerande kan se annorlunda ut
genom a tt lyfta e tt gott exempel från exploateringen av Frihamnen i Göteborg. Vi vill vara
noga med att understryka a tt vi är intresserade av a tt fo rtsatt kunna vara med och försöka
påverka det som fortfarande är påverkansbart vid utbyggnaden av den nya stadsdelen.
Här fö lje r e tt citat ur förfrågningsunderlaget fö r den första etappen:
"En första etapp i Frihamnen föreslås om fatta 3 000 lägenheter och 2 000 arbetsplatser.
Fördelningen hyresrätt/ bostadsrätt är 50/50, men vi ser gärna a tt andelen hyresrätter ökar.
Vi ser också gärna andra form er av upplåtelse.
I Vision Älvstaden står att alla ska ha m öjlighet att bo i Älvstaden. Ett stort problem fö r att
åstadkomma detta är a tt nuvarande hyresnivåer fö r nyproduktion utestänger många
människor från a tt kunna efterfråga en lägenhet. För a tt de flesta ska kunna efterfråga en
lägenhet med de inkom ster samt regler och bostadsbidrag som finns idag måste en
snittlägenhet ha en hyra på ca 1000 kr/kvm /år. Det är svårt att producera en lägenhet till
denna hyresnivå, varför andra sätt att subventionera detta boende måste åstadkommas.
Vi tro r a tt detta är m öjligt via olika affärsmodeller där olika upplåtelseform er och/eller
verksamhetslokaler bidrar till att subventionera de lägre hyresnivåerna fö r a tt uppnå en
godtagbar total projektekonom i.
Nedanstående målbild anges i kr/kvm och år i dagens penningvärde och hyresnivåerna är fö r
en snittlägenhet på 70 kvm.
• 25 % -1 0 0 0 kr/kvm och år
2 5 % - 1400 kr/kvm och år
• 25 % - 1850 kr/kvm och år
• 25 % - ?
•

För de som bygger hyresrätter kommer det att regleras så a tt ombildande inte kan ske till
bostadsrätter.
Vi ser fram em ot kreativa förslag till lösningar fö r att nå m ålet om en mångfald i boendet."
I Frihamnen i Göteborg bygger man alltså hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter och
en fjärdedel av hyresrätterna ska ha en hyra på 1 000:-/m 2 och år. Det betyder 5 830:- i
månadshyra fö r en trea på 70 m2. Dessutom bygger man 2 000 arbetsplatser. Dessa arbets
platser bidrar till finansieringen av de billiga lägenheterna. Var finns arbetsplatserna i
N orrtälje hamn?
Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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Dnr 2015-001047 452

§157

Beslut om investering i sopsuganläggning för säckoch kärlavfall i Norrtälje hamn
Beslut
1. Säck- och kärlavfallet från fastigheterna i Norrtälje hamn, enligt
markerat område i bilaga 3 till kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 17 augusti 2015, ska samlas in via ett
sopsugssystem.
2.

Kommunfullmäktige anslår 43 miljoner för införande av sopsugssystem
i Norrtälje hamn vilket finansieras via anslutningsavgifter från
byggherrarna och en årsavgift från användarna.

3.

Underskottet i driftmedel till sopsugsanläggningen på cirka 500 tia per
år från år 2017 till år 2021 finansieras via renhållningstaxan.

Sammanfattning av ärendet
För att få en effektiv avfallshantering för i Norrtälje hamn föreslås säck- och
kärlavfallet från bostäder och verksamheter med liknande avfall samlas in
via en stationär sopsug. Förslaget innebär även att insamling eventuellt kan
ske från papperskorgar längs Kaj stråket i hamnen. Vidare föreslås att
nyexploatering i närområdet ska ha obligatorisk anslutning till
sopsugsystemet och att huvudmannaskapet bör vara kommunalt.
Investeringskostnaden beräknas till 43 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 110, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 149, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1-3 den 17
augusti 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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§ 157 forts

Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tilläggsyrkande:
Moderaterna yrkar att huvudmannaskapet för sopsugsanläggningen ska ligga
på exploatörerna och inte på kommunen. Detta för att kommunen inte ska ha
ekonomisk risk långsiktigt.
Ulrika Falk (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och finner att så är fallet.
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kjell
Janssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning
Ja-röst för avslag på yrkandet
Nej-röst för bifall till yrkandet
Med 37 ja, 22 nej, 1 avstår och 1 inte röstat beslutar kommunfullmäktige
avslå Kjell Janssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutet ska skickas till
Strategistaben, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr 2015-000809 291

Investering 2016 - Hallsta nya förskola. Om- och
tillbyggnad av fastighet på Magistervägen.
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutssats 4.
Beslut
1. Kommunfullmäktige anslår 28 000 tkr i investeringsmedel till
byggnation av förskola på Magistervägen i Hallstavik. Finansiering
sker med egna medel.
2. Kommunfullmäktige anslår 2 500 tkr i driftanslag för rivning av
nuvarande Hallsta förskola. Det Bokförda värdet av gamla Hallsta
förskola 200 tkr direktavskrivs. Finansiering sker med eget kapital.
3. Ökade lokalkostnader om 388 tkr årligen från och med 2017 ska
rymmas inom barn- och skolnämndens ram och inom förskolepengen.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och skolnämnden att göra en
översyn av framtida behov av barnomsorg i Hallstavik.
Protokollsanteckningar
Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
I samverkan med barn- och utbildningskontoret, har fastighetsavdelningen,
utrett olika alternativ för att ersätta nuvarande förskolelokaler vid Hallsta
förskola. Hallsta förskola är en byggnad från 1970-talet. Lokalerna är
undermåliga och kostnadskrävande vilket ger en dålig driftsekonomi. Därtill
ett inomhusklimat som inte uppfyller krav på acceptabel arbetsmiljö.
Lokalerna har även konstaterade mikrobiella skador i golvkonstruktionen
Förslaget innebär att en förskola med 6 avdelningar för 120 barn uppförs på
Magistevägen vilket medger att nuvarande Hallsta förskola lokaler kan
flyttas ur. Även Tallbacken förskola flyttar till nya Hallsta förskola. Härmed
får förskoleverksamheten i Hallstavik samlade lokaler av hög kvalité.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, §111, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 128, den 17 juni 2015.

/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(56 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 158 forts

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 juni 2015, reviderad den 4
september 2015.
Investeringsbilaga den 23 april 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) och Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkande: Kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden i uppdrag
att göra en översyn av framtida behov av barnomsorg i Hallstavik, bl.a. med
tanke på den nya flyktingsituationen, men även med tanke på en ambition
om mindre grupper i förskolan. Vänsterpartiet lämnar också en
protokollsanteckning.
Olle Jansson (S) yrkar bifall till Catarina Wahlgrens (V) tilläggsyrkande.
Kjell Jansson (M), Karin Karlsbro (FP) och Ulla-Britt Pettersson (KD)
meddelar att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna inte deltar i
beslutet avseende tilläggsyrkandet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag och Catarina Wahlgrens (V) tilläggsyrkande.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden

Strategistaben, ekonomiavdelningen
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör
Peter Elenfalk, fastighetschef
Tom Grundell, lokalförsörjningschef, fastighetsavdelningen
Johan Jönsson, fastighetsavdelningen

Utdragsbestyrkande

17(56)
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Just nu har vi såväl en regering som ett kommunalt styre som talar sig varma om mindre barngrupper
i barnomsorgen och vi i Vänsterpartiet hade hoppats att detta också skulle leda till förändringar i
planeringen av framtidens förskola. Det är positivt att barn, föräldrar och personal i Hallstavik nu får
nya fräscha förskolelokaler, men vi ser en risk att dessa lokaler inte kommer att vara tillräckliga för
framtidens behov. I underlaget räknas det med en väldigt svag befolkningstillväxt. Denna prognos
kan betraktas som tämligen osäker med de flyktingströmmar vi har idag. Det räknas också med att
den nya förskolan ska rymma 120 barn på sex avdelningar. Det innebär 20 barn per avdelning, vilket
är väldigt mycket. Skulle vi dessutom våga tro att en avdelning med ettåringar inte rymmer fler än 15
barn så blir de andra avdelningarna ännu större. De rekommendationer som Skolverket gav fram till
år 2013 innebar högst 15 barn per avdelning, i grupper med yngre barn eller många barn med annat
modersmål än svenska rekommenderades mindre grupper. Vi känner i Vänsterpartiet en oro att vi i
och med detta beslut bygger in oss i fortsatt stora barngrupper i förskolan.

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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§159

Dnr 2015-000811 344

Utökad låneram för 2015 med anledning av revers mot
Norrvatten avseende anläggningsavgift vid anslutning
samt tillägg av motpart i finanspolicy, bilaga 4.
Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
1. Den totala låneramen för 2015 för Norrtälje kommun utökas från
2 000 mnkr till 2 400 mnkr inklusive koncemkredit.
2. Mål för maximal upplåning för 2015 i koncernen fastställes till 2 400
mnkr exkl. koncernkredit.
3. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna 570 mnkr,
dvs. att öka kommunens låneskulder under år 2015 med 570 mnkr till
maximalt 2 400 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutar att
4. Kommunalförbundet Norrvatten ska läggas till som godkänd motpart
i bilaga 4 till finanspolicyn
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog under 2014 en låneram för kommunen för 2015.
Denna låneram omfattar inte den skuld kommunen kommer att få till
Norrvatten för framtida betalningsförpliktelse av anläggningsavgift enligt
avtal beslutat av kommunfullmäktige § 11/2009. Kommunstyrelsekontoret
föreslår därför att låneramen utökas från 2 000 mnkr till 2 400 mnkr för
kommunen samt att målsättningen höjs från 2 000 mnkr till 2 400 för
koncernen för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 112, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 131, den 17 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 juni 2015
Beslutande sammanträde
Ulrika Falk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§ 159 forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Annica Johansson, finanschef

Kommunalförbundet Norrvatten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000613 106

§ 160

Framställan gällande medfinansiering av Leader
Stockholmsbygd
Beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar som ordinarie ledamot Anna
Bolinder samt som ersättare Cecilia Holmgren till styrelsen för
Leader Stockholmsbygd samt som ombud till föreningens
konstituerande möte kommunstyrelsens vice ordförande Berit
Jansson,
2. Kommunfullmäktige beslutar att delta i Leader Stockholmsbygd
inklusive medfinansiering med 775 530 kr årligen mellan juli 2015 —
juni 2022. Finansiering sker med eget kapital.
3. Kommunstyrelsekontoret ska en gång per år redovisa pågående
projekt för kommunstyrelsens arbetsutskott under programperioden.
Reservationer och protokollsanteckningar
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Folkpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Folkpartiet anser att det i
ärendet tydligare borde ha framgått hur arbetet ska följas upp och utvärderas.
Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod som drivs inom EU för att stimulera lokalt ledd
utveckling på landsbygden. Norrtälje kommun har den senaste EUprogramperioden ingått i partnerskapet Leader Utveckla Roslagen och
Stockholms skärgård (UROSS). Inför nästa programperiod som formellt
gäller från år 2014 till 2022 har Norrtälje kommun lämnat en
avsiktsförklaring att delta i det nya partnerskapet Leader Stockholmsbygd.
I Norrtälje kommuns deltagande i partnerskapet ingår även att bidra med
offentlig medfinansiering om 775 000 ler årligen 2016 - 2021 samt 387 500
la för halvåret januari-juni 2022. Norrtälje kommun har en dedikerad
ordinarie ledamot i styrelsen för Leader Stockholmsbygd. Arbetsutskottet
behandlade ärendet den 17 juni 2015 och beslutade att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 113, den 14 september 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160 forts
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 150, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 augusti 2015.
Bilaga 1 - Medlemmar i partnerskapet Leader Stockholmsbygd
Bilaga 2 - Skrivelse till Norrtälje kommun från Leader UROSS 2015-01-14
Bilaga 3 - Skrivelse till Norrtälje kommun från Leader UROSS 2015-05-26
Bilaga 4 - Utvärdering Leader UROSS 2007-2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C), Anders Olander (C), Anders Fransson (ROOP), Ingrid
Landin (MP) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Karin Karlsbro (FP) lämnar protokollsanteckning.
Dessutom yttrar sig Aleksandar Smdovic (S).
Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, samhällsbyggnadsdirektör

Susanne Ortmanns, Leader UROSS, susanne@ledearuross.se

Utdragsbestyrkande
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§161

Antagande av VA-policy för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till VA-policy för Norrtälje kommun,
enligt bilagan till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 augusti
2015.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer och
ställningstaganden i frågor som rör hela kommunens VA-försöijning. VApolicyn är ett viktigt styrdokument, bland annat i det vidare arbetet med
framtagande av en kommunal VA-plan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 114, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 151, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1-3 den 12
augusti 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (56)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§161 forts

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Helen Lott, samhällsbyggnadsdirektör Sigrid De Geyter, VA-chef
Hanna Leife, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§162

Dnr 2015-001078 107

Ägardirektiv för bolagen i Norrtälje kommunhuskoncernen
Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncem,
enligt bilagan till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti
2015.
Reservationer och protokollsanteckningar
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Gällande ägardirektiv föreslås anpassas till rådande förutsättningar. Det
gäller främst styr- och planeringsprocess samt vissa specifika direktiv till
dotterbolagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 115, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 152, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 augusti 2015.
Förslag till reviderade ägardirektiv.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
protokollsanteckning.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med
motiveringen att ägardirektiven är politiska från den styrande minoriteten.
Karin Karlsbro (FP) meddelar att folkpartiet inte deltar i beslutet.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

n

24(56)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 162 forts
Dessutom yttrar sig Lennart Rohdin (FP), Olle Jansson (S), Lotta LindbladSöderman (M), Johannes Folkesson (V) och Flans Andersson (FP).
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Janssons (M)
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje kommuns författningssamling
Norrtälje Kommunhus AB
Norrtälje Energi
Roslagsbostäder
Campus Roslagen
Norrtälje Sportcentrum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning angående nya direktiv till Roslagsbostäder
I Vänsterpartiet gläds vi över att det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder nu får i
uppdrag att bidra till e tt kraftigt ökat byggande av hyresrätter i vår kommun. Vi skulle dock
vilja a tt direktiven innehöll en viljeyttring från politiken, som innebär a tt hyresrätter ska
byggas över hela kommunen - inte bara i de tre största tätorterna. I stället ser vi i dagens
Norrtelje tidning hur bolaget säljer ut bestånd i Svanberga och Edsbro, tidigare har
lägenheter i bl a Älmsta och Rimbo sålts ut.
Särskilt skulle vi i nuläget vilja peka ut Grisslehamn som en plats, som lämpar sig väl fö r
byggande av hyresrätter i form av mindre flerfamiljshus och hyresradhus. Vi tro r att
Grisslehamn och norra Väddö har en utvecklingspotential som bör tas till vara. Genom att
bygga nya hyresrätter här bidrar man till en gynnsam utveckling av bygden sam tidigt som
man stärker underlaget fö r Grisslehamns skola. Dessa bostäder skulle också kunna erbjudas
de flyktingar som idag bor på Skebobruk och Bergby. Dessa flyktingar har kom m it till vårt
land med stora förhoppningar om e tt bättre liv. En alltför lång vistelse på Migrationsverkets
institutioner kan leda till a tt dessa förhoppningar grusas och förbyts i hopplöshet och
depression. Med e tt eget boende förbättras flyktingarnas situation sam tidigt som deras
m öjligheter att etablera sig i det svenska samhället ökar drastiskt. Bland annat får de då
tillgång till den undervisning i svenska som erbjuds genom SFI.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2015-000808 003

§163

Reviderat reglemente för val- och förtroendemannanämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner det ändrade reglementet för val- och
förtroendemannanämnden, daterat den 28 april 2015.
Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden ändrades inte val- och
förtroendemannanämndens reglemente så därför har nu
kommunstyrelsekontoret tagit fram ett förslag till ändrat reglemente
nämnden. Ändringarna speglar den nya sammansättningen i nämnden så
antalet ledamöter och ersättare har ändrats från åtta + åtta till nio + nio.
Vidare har en punkt lagts till att val- och förtroendemannanämnden ansvarar
för att besluta om frågor rörande bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) i enlighet med kommunstyrelsens
beslut 2014-09-15, § 108. Slutligen har avsnittet i § 4 om att nämnden
ansvarar för att bereda revisorernas budget strukits eftersom uppgiften nu
mera åligger kommunfullmäktiges presidium. Val- och
förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 5 maj 2015, § 13, och
biföll ändringen av reglementet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 116, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 127, den 17 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 juni 2015.
Reviderat reglemente för val- och förtroendemannanämnden den 28 april
2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel
sens förslag.

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande
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§163 forts

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Val- och förtroendemannanämnden
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Dnr 2015-001079 006

§164

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2016 enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
den 24 augusti 2015 med tillägg av ett tema-sammanträde den 17 oktober.
Kommunfullmäktige sammanträder således följande datum 2016:
22 februari
4 april
2 maj
20 juni

26 september
17 oktober, tema
7 november
19 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige för år
2016. Förslaget bygger på kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt Norrtälje kommuns styrprocess. Vidare
har i möjligaste mån hänsyn tagits till skolloven och inga kommunstyrelseeller fullmäktigesammanträden är föreslagna under dessa veckor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 117, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 153, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2015.
Förslag till sammanträdesdagar för år 2016 daterat den 11 juni 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Sune Alm (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg att det ska
vara ett tema-sammanträde den 17 oktober.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag med ordförandens tillägg.

Beslutet ska skickas till
Yvonne Ruthberg, kommunstyrelsekontorets kansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000810 042

§165

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte
kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige far vid
behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 118, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 129, den 17 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 maj 2015.
Motionsredovisning den 26 maj 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justeranr1" -
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Dnr 2015-000136 091

§166

Motion från Kjell Jansson (M) om uppdrag till barn- och
skolnämnden att öka kunskaperna i årskurs 8-9 om
kommunismens och nazismens illdåd
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut samt vad som redovisas i barn- och utbildningskontorets
yttrande.
Reservationer och protokollsanteckningar
Moderaternas och Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) lämnade den 16 februari 2015 in en motion om att uppdra
till barn- och skolnämnden att öka kunskaperna i årskurs 8-9 om
kommunismens och nazismens illdåd. Bam- och skolnämnden behandlade
motionen den 30 mars 2015 och föreslog att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 119, den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 154, den 2 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2015.
Barn- och skolnämndens beslut 2015-03-30, § 25.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C). Olle Jansson (S), Måns Nilsson (S), Mats Wedberg,
Gunnar Kjelldahl (C) och Conny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M), Bo Wetterström (M), Ann
Lewerentz (M), Mikael Strandman (S) och Sune Rehnberg (SD) yrkar bifall
till motionen.
Åsa Wennerfors (FP) yrkar återremiss.

Utdragsbestyrkande
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§ 166 forts
Dessutom yttrar sig Karin Karlsbro (FP), Mats Wilzén (MP), Lenneke
Sundblom (S), Catarina Wahlgren (V), Lennart Rohdin (FP), Hanna StymneBratt (S), Hans Andersson (FP), Roger Pettersson (S) och Anders Olander
(C).
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och yrkandet bifall
till motionen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag
Omröstning begärs.
Omröstning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
Med 33 ja, 26 nej, 1 avstår, 1 inte röstat beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000553 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
komunala krav på anslutningsavgifter
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfull
mäktiges godkännande vid sammanträde den 15 juni 2015, § 140, följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunala krav på
anslutningsavgifter.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 167.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 167.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Justerandes sign
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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 for 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-proj ektet leder
till att de egna invånarna drivs till hemlöshet.
För SD Norrtelje

2015-09-22
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Svar på interpellation från Mikael Strandman (Sd)
Frågor:
Vad gör kommunen eller avser att göra för att säkerställa att kommunala krav på
anslutningsavgifter inte riskerar att leda till indrivning och värsta fall exekutiv
försäljning av fastigheter?
Svar:
Tillgången till kommunalt VA ökar värdet på fastigheten och i flertalet fall klarar
den enskilda fastighetsägaren kostnaden for anläggningsavgiften. Det finns dock
fastighetsägare som har det svårare. Därför tar Norrtälje kommun ansvar genom
rutiner för VA-lån med anledning av utbyggnaden av den kommunala VAanläggningen.
•
•

•

Huvudregeln är att den som ansluts betalar mot faktura (med eller utan
banklån)
För dem som inte har möjlighet till att betala hela summan direkt, skapas
en max tioårig amorteringsplan av kommunen (då kräver kommunen
intyg från banken att fastighetsägaren inte far låna)
I särskilt ömmande fall, där abonnenten helt saknar betalningsförmåga,
kan kommunen bevilja amorteringsfrihet och även lägga räntan till
skulden. Skulden förfaller då i sin helhet till betalning när fastigheten
byter ägare. För denna bedömning om betalningsförmåga ansvarar
skuldrådgivaren på socialkontoret, så att den blir objektiv och lika
bedömd.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-000789 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om det finns någon
tanke om att anställa en stadsarkitekt
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 15 juni 2015, § 141, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om stadsarkitekt.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 168.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 168.
Anders Fransson (ROOP), Mats Wedberg (MP) och Lennart Rohdin (FP)
yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation
M ed anledning av a tt d e t byggs så m ycket vill jag ställa en fråga till
kom m unalrådet Ulrika Falk
•

Finns de t någon tanke om a tt anställa en stadsarkitekt
och i så fall när skulle det kunna ske

Anders Fransson ROOP
Roslagens oberoende parti
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Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP) om
stadsarkitekt
F rå ga :

Finns det någon tanke om att anställa en stadsarkitekt och i så fall när skulle det
kunna ska?
Sva r:

Gestaltningsfrågoma är högt prioriterade på den politiska dagordningen, och
mycket viktiga att ta hänsyn till i en växande stad och kommun.
Kommunstyrelsekontoret arbetar for en utvecklad samhällsbyggnadsprocess, och
en ny t.f samhällsbyggnadsdirektör har precis tillträdit den nya rollen. Ett led i
det arbetet är att säkerställa att organisationen både har rätt kompetens samt
fungerande processer.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens nya
hemsida
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 15 juni 2015, § 142, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens nya hemsida.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 169.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 169.
Anders Fransson (ROOP), Catarina Wahlgren (V), Mikael Strandman (SD),
Ingrid Landin (MP), Olle Jansson (S) och Ingmar Wallén (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation

n -m

Med anledning av a tt N o rrtälje kom m un har få tt en ny hemsida så skulle jag
vilja ställa en fråga till kom m un alråd et Ulrika Falk

® Är kom m unledningen nöjda med den nya hemsidan
•

Tycker kom m unledningen a tt den är användarvänlig

Anders Fransson ROOP
Roslagens oberoende pa rti

n m
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Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)
kommunens hemsida
Frågor:
Är kommunledningen nöjda med den nya hemsidan?
Tycker kommunledningen att den är användarvänlig?
Svar:
Kommunens nya hemsida har fått mycket uppmärksamhet, och är ett viktigt
redskap för kommunens verksamhetsutveckling. Med begränsade resurser och
ökande krav på tillgänglighet är en modem hemsida en nödvändighet. Fler etjänster gör det möjligt för kommuninvånarna att uträtta sina ärenden när på
dygnet som passar dem bäst. Det frigör även resurser för dem som hellre vill ha
telefonkontakt eller besöka kommunen på dagtid. Kommunledningen ser positivt
på den utvecklingen och har för avsikt att fortsätta arbetet med ökad
digitalisering.
Att den nya hemsidan är målgruppsanpassad underlättar användandet av
hemsidan.
Den nya hemsidan har ett tydligt användarperspektiv, och inte ett
förvaltningsperspektiv som gårdagens kommunala hemsidor ofta var präglade
av.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-000788 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till kommun
styrelsens ordförande avseende Singö skolas med
verkan i framtida skolorganisation
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 juni 2015, § 143, följande interpellation till kommun
styrelsens ordförande om Singö skolas medverkan i framtida skolorgani
sation.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 170.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 170.
Karl-Göran Edberg (SD) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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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.

Därför vill vi ställa följande frågor:

1. Kommer Singö skola att ingå i kommunens utredning av skolverksamheten?
2.

Om Singö skola ingår i utredningen, kommer då verksamheten a tt fortsätta tills
skolutredningen är klar?

För Sverigedemokraterna Norrtelje den 12:ejuni 2015

Mikael Strandman

-/ i
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Svar på interpellation från Mikael Strandman (Sd) om
S in g ö skolas m e d v e rk a n i framtida skolorganisation
Fråga:
Kommer Singö skola att ingå i kommunens utredning av skolverksamheten?
Om Singö skola ingår i utredningen, kommer då verksamheten att fortsätta tills
skolutredningen?
Svar:
Utredningen om skolverksamheten i Norrtälje kommun innefattar samtliga
elever, således även dem som bor på Singö. Utredningen avser att belysa det
Kommxmfullmäktige beslutat: En attraktiv skola i hela kommunen. Utredningen
fokuserar framförallt på kunskapsuppdraget och syftar till att ta fram en
utvecklingsplan for att uppnå översiktsplanens fokusområden - att
kunskapsresultaten ska förbättras och utbildningsnivån höjas i kommunen.
Det bedrivs för närvarande ingen skolverksamhet på Singö. Barnen som tidigare
fått sin undervisning där, får nu sin undervisning i Grisslehamn. Detta beslutades
av Barn- och Skolnämnden den 18 maj 2015.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
f
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Dnr 2015-000791 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och
skolnämndens ordförande ang skolans personalförsörjningsplan
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 juni 2015, § 144, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om skolans personalförsörjningsplan.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 171.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 171.
Catarina Wahlgren (V) och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
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Interpellation till Olle Tansson angående skolans
personalförsöriningsplan

^2015 -06- 1 5

I den delårsrapport som behandlades i Kommunstyrelsen 2015-06-01 står det på
sidan 15 att skolans personalförsörjningsplan "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 h a r le g itim a tio n som lärare eller försko llä ra re och ä r behörig
f ö r viss undervisning f å r 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 e lle r lä rarna in te ä r legitim erade•, ska beslutet fa tta s tillsam m ans
m ed en lä rare som ä r legitim erad. Kan dessa in te enas ska b e tyg e t beslutas av
den le gitim erade läraren under fö ru ts ä ttn in g a t t han e lle r hon ä r behörig a tt
undervisa i d e t äm ne som b e tyg e t avser. I a n n a t f a ll ska b e tyg e t beslutas av
rektorn.

Mina frågor till Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson är:
•

Hur har kommunen, på kort och lång sikt, tänkt lösa bristen på legitimerade
och behöriga lärare som kontinuerligt får bedriva undervisning och sätta
betyg?

•

Hur ser fortbildningsplanen 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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Svar p å interpellation från C atharina W ahlgren (V) angående
skolans personalförsörjningsplan.
Catharina Wahlgren ställer i en interpellation två frågor till mig gällande slcolans
personalförsörjningsplan, och hänvisar till skollagens krav
Fråga 1
Hur har kommunen på kort och lång sikt, tänkt lösa bristen på legitimerade och behöriga
lärare som kontinuerligt får bedriva undervisning och sätta betyg?
Mitt svar:
Norrtälje står liksom många andra kommuner för stora utmaningar när det gäller att rekrytera
och behålla legitimerad och behörig personal inom skolans område.
Norrtälje kommun har genomfört ett arbete med att kartlägga hur stor andel behöriga och
legitimerade lärare det är som arbetar inom kommunen och har genom detta överblick över
hur tillgången ser ut. Det här är ett viktigt underlag som ligger till grund för den
rekryteringsstrategi, som kommunen har för att attrahera nya, behöriga och legitimerade
medarbetare inom skolan.
I Norrtälje kommun finns många skolor, somliga små med endast ett fåtal elever vilket
försvårar rekrytering och behörighet. En skolutredning är tillsatt för att se över
skolorganisationen/strukturen i kommunen.
Lärarnas behörigheter registreras i ett sökbart system. Rektorerna är organiserade i distrikt,
vilket underlättar vid rekrytering och tjänstefördelning.
VFU-verksamheten (Verksamhetsförlagd Utbildning) är en god rekryteringsbas och vi lägger
stor vikt vid att garantera studenterna en kvalitetssäker VFU genom att skickliga och
handledarutbildade lärare och förskollärare ansvarar för studenternas u tb i l d n i n g .
En nyexaminerad lärare får, under introduktionsåret, en mentor som har ersättning och tid för
uppdraget. Även en nyanställd erfaren lärare/förskollärare får tillgång till en mentor under sin
första tid som anställd i kommunen.
Fråga 2
Hur ser fortbildningen ut för att höja kompetensen/kvaliteten så att man åtminstone närmar sig
målet om legitimerade och behöriga lärare?
Mitt svar
I Norrtälje kommun finns det ett stort fokus på ledarskapsutveckling. Därför erbjuder
Norrtälje kommun samtliga nya chefer, oavsett tidigare erfarenhet, en introduktionsutbildning
där våra chefer får en övergripande bild av kommunen som organisation. Vi har även en
ettårig ledarskapsutbildning där fokus ligger på såväl det operativa ledarskapet som det

strategiska. Denna utbildning vänder sig till chefer inom organisationen med ett till tre års
erfarenhet. Efter genomförandet av denna ettåriga ledarskapsutbildning erbjuder kommunen
våra chefer även ett adept- och mentorprogram som Norrtälje kommun genomfor tillsammans
med andra kommuner i Stockholms län. Adept- och mentorprogrammet genomfors under ett
år.
Samtliga rektorer genomgår den statliga rektorsutbildningen som bekostas av huvudmannen.
Även biträdande rektorer erbjuds utbildningen då vi ser dem som en rekryteringsbas för
kommande rektorstjänster. Etablerade rektorer deltar i rektorslyftet.
Ledarskap är (tillsammans med Tillgängligt lärande och Systematiskt Kvalitetsarbete) ett av
tre strategiska utvecklingsområden som barn- och utbildningsförvaltningen fokuserat på under
det senaste året. Huvuduppdraget för våra chefer är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
verksamheten och medarbetarnas utveckling och Norrtälje kommun har formulerat sju
generella chefskompetenskriterier som används vid bedömning och utveckling av ledarskapet
hos organisationens chefer
Norrtälje kommun har en stor utmaning att bemästra när det kommer till att lyckas rekrytera
personal genom sitt geografiska läge i Stockholms län. Trots väl utvecklade
pendlingsmöjligheter så gör avståndet till Stockholms stad att det geografiska
upptagningsområdet ur ett rekryteringsperspektiv blir begränsat. Detta innebär att det är svårt
att rekrytera kompetens från de södra delarna av länet. Norrtälje kommun utgör till ytan en
tredjedel av hela Stockholms län vilket också innebär att möjligheterna till pendling till andra
delar än den centrala delen av kommunen är delvis begränsade. Utöver detta har Norrtälje
kommun traditionellt sett en lägre andel invånare med akademisk utbildning i jämförelse med
andra kommuner i Stockholms län vilket innebär att den egna försörjningen av kompetens
med akademisk examen är begränsad och kommunen är beroende av att lyckas attrahera nya
medarbetare från andra delar av länet. Här är vårt samarbete med lärosätena mycket
betydelsefullt och genom samarbetet med Uppsala universitet får vi även tillgång till
lärarstudenter som kommer från andra delar av landet. Vår ambition är att för alla
lärarstudenter vara en så attraktiv VFU-kommun att de efter sin examen gärna väljer att ta
anställning hos oss.

Nuläge Tjänster HT 15
Behöriga lärare med lärarexamen/legitimation
Vakanser tillsatta med icke utbildade

Totalt antal tjänster 100%
Behöriga
Obehöriga
Amneslärare
F-6
Praktisk/est
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423
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31,5 =
7,3%
12,3
4,55
14,68

5 tjänster
20 tjänster
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Antal tjänster
4
4
5
2
T22
1

Norrtälje den 22 september 2015
Olle Jansson (S)
Ordförande Barn och Skolnämnden

Totalt tjänstetimmar
2,3
2,8
4,75
1,23
1,4
1,4
0,8
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Dnr 2015-000792 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till bygg- och
miljönämndens ordförande om återuppbyggnad
armaturfabriken på Narvagatan
Beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 15 juni 2015, § 145, följande interpellation till bygg- och
miljönämndens ordförande om återuppbyggnad av armaturfabriken på
Narvagatan.
”Interpellationetc....... ” Bilaga § 172.
Beslutande sammanträde
Bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Lundgren (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 172.
Ingmar Wallén (M) och Mikael Strandman (SD) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

3 7(56 )

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 "06- 1 5

Interpellation till Bygg och miljönämndens ordförande
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 Credentia hela den gamla byggnaden
trots att kommunen i detaljplanen för 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 är också jämnade med marken. De gamla, intensiva kvarteren som fram
till 2000-talet varit nästan 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 järnvägskvarteren Balder och Frej. En strid som ”bevararna” 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.
”Bevararna” 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 få ta konsekvenserna av att de rivit ett qmärkt hus utan att ha rivningslov. Kommunen kräver att Credentia ska betala 616 770
kronor i en byggsanlctionsavgift. ”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.
Om 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:
•

När kommer armaturfabriken på Narvagatan att återuppföras?

® 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 för att kunna bevara Norrtäljes anrika stadskärna p å ett
långsiktigt sätt?
Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
bygg- och miljönämndens ordförande angående
armaturfabriken på Narvagatan (Niord)
Bygg- och miljönämndens ordförande fick den 15 juni 2015 rubricerad
interpellation.
Bygg- och miljönämndens ordförande lämnar nedan svar:
1. Svaret på när armaturfabriken kommer att uppföras ägs av Credentia och Brf
Kristallen. För att den skall återuppbyggas har Bygg- och miljönämnden bl a
beslutat att förelägga Credentia vid vite av 14 milj kr att påböija byggnationen
inom två år från bygglovsdatum, dvs den 10 olct 2013, samt att slutföra
byggnationen inom fem år från samma beslutsdatum. Därefter har Credentia
lämnat in en förnyad bygglovsansökan i syfte att uppföra en mindre byggnad än
den ursprungliga. Bygg- och miljönämndens AU har avslagit den ansökan samt
också beslutat att vitesförelägga B rf Kristallen om återuppbyggnad.
Om återuppbyggnaden inte sker kommer nämnden att begära utdömande av vite
och sannolikt också att fatta ett nytt beslut om föreläggande med ytterligare
viten.
2. Se ovan.
3. Regelverkets konstruktion styr detta.
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELL
4. Det finns ett bevarandeprogram för Norrtälje.

20!5 -OS- 1 ?
Margareta Lundgren
Ordf. Bygg- och miljönämnden (S)
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§173

Dnr 2015-001260 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om målsättning
om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion om målsättning om
höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kommun.
”Motion etc..........” Bilaga § 173.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden för yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet

M otion till kommunfullmäktige
En målsättning om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kommun.
Detta är en motion från 2013 som på uppmaning av kommunalråd Berit Jansson skrivits om
och lämnas in igen fö r snabb hantering. Därför kan bakgrundstexten te sig föråldrad.
Kommunen har nyligen (2013) beslutat om en ny lönestrategi fö r a tt bl a höja lönerna för
förskollärare så att de kommer upp i samma medianvärde som länet. Det är bra. I underlaget
fö r beslutet framgick också a tt det enbart till följd av pensionsavgångar kommer a tt uppstå
e tt rekryteringsbehov på ca 42 stycken förskollärare inom de närmsta fem åren. I dag(2013)
är det ungefär 9 sökande per tjänst, varav knappt 2 behöriga. Det behövs m a o e tt medvetet
förhållningssätt samt extra insatser fö r a tt kunna behålla och utveckla kvaliteten inom
barnomsorgen i Norrtälje kommun.
I Läroplan fö r förskolan 98/11 fram går tydligt förskolans uppdrag att arbeta m ot stereotypa
könsrollsmönster och fö r att främja alla barns möjligheter, oavsett kön. Vuxna förväntas i
detta arbete fungera som förebilder. Det är då viktigt, anser Vänsterpartiet, a tt det också
finns en jämn könsfördelning i personalgrupperna. Kvinnor kan inte ensamma, genom att
vara förebilder, lära barnen jämställdhet. Idag finns en manlig förskollärare anställd i den
kommunala barnomsorgen i Norrtälje.
Med anledning av detta föreslår vi:
• A tt kommunen vid rekryteringen av nya förskollärare aktivt vänder sig till manliga
•
•

sökande.
A tt varje enhet får redogöra fö r på vilket sätt de aktivt försökt rekrytera manliga
förskollärare.
A tt insatser görs fö r att marknadsföra de förskollärarutbildningar som ges i
kommunen.

/

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Vänsterpartiet

A/S

'

i

Johannes Folkesson
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Dnr 2015-001280 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin
(FP) om utvecklingsplaner för Närtuna och Singö
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) lämnar in följande motion om
utvecklingsplaner för Närtuna och Singö.
”Motion etc..........” Bilaga § 174.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Motion från Folkpartiet Liberalerna

-LSE

2015 09 2 8
-

-

om utvecklingsplaner för Närtuna och Singö

I samband med att frågan om Singö skolas framtid behandlades våren 2006 föreslog
planeringschefen Gunnel Löfqvist kommunstyrelsen att besluta ”ge ledningskontoret i
uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Grisslehamn och Singö.” I beslutsunderlaget talas
rent av om att ta fram en fördjupad översiktsplan för området.
Hösten 2008 presenterades ett omfattande förslag till landsbygdsprogram för Norrtälje
kommun fram till 2020. Förslaget lades emellertid åt sidan av kommunledningen med
hänvisning till det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun. När denna
fastställdes 2014 är dock allt fokus på planerna för ett Roslagens Manhattan i Norrtälje
innerstad. Landsbygden lyser nästan helt med sin frånvaro i kommunens översiktsplan.
Norrtälje kommun är väldigt särpräglad genom att vara en utpräglad landsbygdskommun. Av
landets 20 kommuner med mellan 45 000 och 70 000 invånare finns det ingen som har så liten
andel av kommunens invånare boende i centralorten. I Norrtälje stad bor 30 % av kommunens
invånare. I den kommun - Hässleholm - som kommer närmast, bor 37 % i centralorten. På
Gotland bor t.ex. 39 % i centralorten. I de övriga bor mellan 50 % och 80 % i centralorten.
Norrtäljes speciella landsbygdskaraktär beror till stor del på kommunens attraktionskraft som
storstadsnära landsbygd, ett begrepp med stor aktualitet i modem storstadsplanering. Det
betyder att kommundelar längst bort från kommunens centrum - Norrtälje stad - inte alls är
awecklingsbygder utan bygder med betydande framtidspotential. Men, det kräver en helt
annan tro på och vilja till landsbygdsutveckling från kommunens sida.

Yrkanden
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra utvecklingsplanering för Närtuna och Singö.

Gruppledare (fp)

Ersättare (fp)

1
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§175

Interpellation från Sune Rehnberg (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande avseende
satsningar på skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Sune Rehnberg (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställer med kommun
fullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande avseende satsningar på skolan.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 175.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

i

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande avseende satsningar på
skolan

Bakgrund
Enligt kommunens pressmeddelande om 2015 års budget gäller:

”D e t ä r s a ts n i n g a r p å c a 1 3 0 m iljo n e r

k r s o m tillfö r s u tö v e r u p p r ä la tin g a r f ö r p r i s - o c h b e fo lk n in g s fö r ä n d r in g a r , h u v u d s a k lig e n ti l l s k o la n
och till o m so rg en . ”

Vid senaste mötet i Barn- och Skolnämnden noterade vi ingen satsning, däremot ett sparkrav på 25
MSEK med möjliga konsekvenser som:
•

nedläggning av mindre skolenheter, förutom redan beslutade

•

minskad lärartäthet

•

reducerad elevhälsa

Vi Sverigedemokrater tycker att skolan är en av kommunens viktigaste verksamheter och finner det
förbryllande att ”satsningar” aviseras samtidigt som sparkrav åläggs nämnden.
Frågor till kommunstyrelsens ordförande
1) Hur är det möjligt att samtidigt genomföra ”satsningar” och reducera skolans kostnadsramar?
2) Har några alternativ beaktats avseende nedläggning av skolor och minskat antal lärare, exempelvis
genom införande av distansundervisning?

För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
Sune Rehnberg ledamot av Barn- och Skolnämnden
Ingmar Ögren ersättare i Bam- och Skolnämnden

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§176

Dnr 2015-001207 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
lokaler till Singö Skärgårdsslöjd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) ställer med kommun
fullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om lokaler till Singö Skärgårdsslöjd.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 176.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande
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Bakgrund
Singö skola har stängts och enligt Norrtälje kommun ska lokalerna stå tomma.
Singö Skärgårdslöjd som använt lokalerna i 40 år är vräkta.
Representerande en icke oansenlig grupp innevånare på Singö-Grisslehamn plus
fritidsboende och turister i norra delen av kommunen anhåller vi som folkvalda
Sverigedemokrater om anstånd med vräkning av verksamheten Singö
Skärgårdslöjd från f.d. Singö skolas lokaler.
Fråga
Kan anståndet beviljas till 10 augusti 2016 för att rädda verksamheten
kommande år?

Sverigedemokraterna 2015-09-16

Karl-Göran Edberg

Ingmar Ögren
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§177

Interpellation från Bo Wetterström (M) till barn- och
skolnämndens ordförande ang baracker vid
Långsjöskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Bo Wetterström (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation barn- och skolnämndens angående baracker vid Långsjöskolan.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 177.

Beslutet ska skickas till
Bam- och skolnämndens ordförande

Juste----—

Utdragsbestyrkande
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Domars 2015-09-19
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Interpellation till Olle Jansson (S) angående baracker som skollokaler vid Långsjöskolan.

Det nya styret i kommunen har anslagit ansenliga belopp för att skapa lokaler för de elever som inte
längre kan gå i Bålbroskolan, genom att placera ut baracker på Långsjöskolans område, vilket
naturligtvis leder till en besvärlig arbetsmiljö både för elever och lärare. Fler barn på en mindre yta!
Det firins en färdig skola som inte utnyttjas idag och bussförbindelse, inte långt ifrån Rimbo.

Mina frågor:
Varför inte använda den befintliga skolan i Närtuna, som idag står tom?
Varför tar ni inte chansen och utnyttja en liten skola med dess uppenbara fördelar, i stället för att
skapa en dålig miljö helt i onödan?
Varför måste alltid det nya styret göra av med mer pengar än nödvändigt?

Bo Wetterström (M)

4

4
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§178

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämn
dens ordförande om ökande kostnader inför ett kritiskt
ekonomiskt läge
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om ökande kostnader inför ett
kritiskt ekonomiskt läge.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 178.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(56)

InterpelationtilIngridL
andin,Socialnäm
ndensordförande
Socialnämnden står med kra ftig t ökande kostnader in fö r e tt k ritis k t ekonom iskt
läge, vilke t bland annat inte rpe lla nte n fin n e r väld ig t oroväckande.
Fråga: Har du få tt stopp på de skenande kostnaderna?

Fråga: Kan Socialnämndens ordförande presentera någon kalkyl på när och hur
m ycket pengar som kan sparas på respektive åtgärd? Om inte, när kom m er
de tta a tt redovisas fö r nämnden?

Fråga: Hur ställer du dig till a tt driva igenom m ånatliga redovisningar fö r
näm nden? När i så fall kan detta bli verklighet?

NO RRTÄLJE K O M M U N ST Y R E L SE

Ann Lewerentz, M
2:e vice ordförande Socialnämnden

.V '
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§179

Dnr 2015-001238 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommun
styrelsens ordförande om väg 77
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om väg 77.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 179.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

V

k

44(56)

Interpellation ang. Väg 77 till Kommunstyrelsens ordförande
N O R R T Ä L J E K O M M U N S T Y R E L iT j
i

2015 -08" 2 2
N orrtälje den 22 septem ber 2015

Väg 77 är de t högst p rio rite ra d e vä g pro jektet fö r om byggnad i kom m unen.
Vägen klassas som tra fik fa rlig med många olyckor. Väg 77 ligger med i
Länsplanen sedan C ederskiöldspaketet förhandlades fra m m andatperioden
2006-2010. Vägen är en s to r fa k to r fö r a tt knyta ihop näringslivet i vår
kom m un med Arlanda och Uppsala sam t M älardalstråket. Länsstyrelsen har
under 2014-15 g e n o m fö rt en fö rstu d ie av hur dragningen av vägen ska bli.
Detta fö r a tt den ska bli rakare o d i höja fra m kom lig heten sam t öka
trafiksäkerheten. M en under våren kom besked från Länsstyrelsen a tt de fly tta r
fram beslutet av dragningen och starten av om byggnaden.

M in fråga är?
V a rfö r är du som Kom m unstyrelsens ordförand e så passiv i frågan? Jag anser
a tt du är den personen i kom m unen som skall uppvakta och driva på så a tt
beslut kom m er från Landshövdingen. Hur kom m er du a tt agera fram gent?

Kom m unstyrtelsens 2:e vice ordförand e
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2015-001239 092

§180

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrel
sens ordförande om Svenskt näringslivs ranking
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Svenskt näringslivs
ranking.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 180.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(56)

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande ang. Svenskt
Näringslivs ranking.
NORRTÄLJE K O M M U N S T Y R E L S E

2015 -03" 2 2

N o rrtälje den 22 septem ber 2015

Svenskt Näringsliv kom med en ny ranking över nä ringslivsklim atet i sveriges
290 kom m uner den 15 septem ber. N orrtälje sjunker med 25 platser. Det som
är anm ärkningsvärt är a tt fö rtro e n d e t fö r politiken och tjänstem ännen sjunker
mest. Det är den sämsta placeringen på 10 år fö r N orrtälje kom m un. Ni
socialdem okrater skrev 2013 en artikel i NT a tt N o rrtälje kom m un ska ligga över
länssnitt i denna ranking.

Fråga 1: Vad tr o r du de tta be ror på?

Fråga 2: Vilka åtgärder kom m er du a tt vidtaga fö r a tt höja kom m unens
fö rtro e n d e hos företagen?

Kom m unstyrelsens 2:e vice ordförand e
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§181

Dnr 2015-001261 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till socialnämn
dens ordförande om beredskap för mottagande av
flyktingar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om beredskap för mottagande
av flyktingar.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 181.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande

Justerandes sign

T

Utdragsbestyrkande

46(56)

20!5 -09- 2 5

Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande
Kriget i M ellanöstern har orsakat den fly k tin s trö m m e n som vi ser idag till
Europa, Sverige och fra m fö ra llt till N orrtälje kom m un. Den flyktingvågen ställer
stora krav på oss alla m edborgare och särskild kom m unen. Med den
anledningen undrar jag:

Fråga: Har socia lko nto ret en beredskap in fö r flyktingvågen?

Fråga: Hur hanteras ev. boende fö r de fa m ilje r och ensam kom m ande
ungdom ar som söker sig till N orrtälje?

Fråga: Bland dessa m änniskor som fly r kriget kan finnas personer som är
anhängare till IS eller andra te rro ro rg a n isa tio n e r. Har kom m unen eller kom m er
a tt ha e tt sam arbete med Säpo/polisen kring det? Vilka åtgärder kom m er a tt
tas?

Hamed Abbasi, M
Ledm ot i kom m un fullm äktig e
Ersättare i socialnäm nden
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§182

Dnr 2015-001262 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) m.fl. till valoch förtroendemannanämndens ordförande ang
parlamentarisk utredning för att se över ersättnings
bestämmelserna ERS
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till val- och förtroendemannanämndens ordförande
angående parlamentarisk utredning för att se över ersättningsbestämmelserna
ERS.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 182.

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendemannanämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

5-,'

47(56)

Interpellation till Louise Branting angående den parlam entariska
utredningen för att se över ERS

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 enligt §197
att

tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över
ersättningsbestämmelserna.

Uppdraget hamnade hos Val- och förtroendemannanämnden. Men någon
parlamentarisk utredning har inte tillsatts. I stället har tjänstemän vid
kommunkontoret fått i uppdrag att komma med ändringsförslag utan att nämnden
styrt inriktningen. Då denna nämnd, enligt information 2015-09-08, redan 2015-10-27
förväntas ta ställning till ett förslag till Kommunfullmäktige är min fråga till Val- och
förtroendemannanämndens ordförande:

•

Varför har ingen parlamentarisk utredning gjorts?

•

Hur uppfattar Louise Branting detta uppdrag från Kommunfullmäktige?

Catarina Wahlgren
Vänsterpartiet

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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§183

Dnr 2015-001281 092

Interpellation från Lennart Rohdin (FP) till kommun
styrelsens ordförande om Norrtälje kommuns
markpolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Lennart Rohdin (FP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Norrtälje kommuns
markpolicy.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 183.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

*

Utdragsbestyrkande

48(56)

MÖRRTÄLjTKOMmjNSTyRÉLiÉ

2015 09 2 8
"

"

INTERPELLATION
2015-09-28

Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om Norrtälje kommuns markpolicy
Beskeden om att Norrtälje kommun säljer mark duggar tätt. Behovet av nya bostäder är stort
och akut. Det gäller inte minst mindre bostäder med hyresrätt till för vanliga människor
överkomliga priser. Det är särskilt påtagligt i Norrtälje kommun, där byggandet av nya
hyresrätter varit starkt försummat under lång tid.
Att bygga bostäder i Sverige i dag är dyrt. Mycket dyrt! Bostadsbyggandet är förmodligen
Sveriges sista faktiska oligopolmarknad, om man nu över huvud taget kan tala om marknad.
Det driver upp priserna på nya bostäder.
Ett viktigt inslag i det dyra bostadsbyggandet som kommit att allt mer uppmärksammas är, de
höga markpriser som kommunerna själva tar ut vid försäljning till presumtiva byggare. I
strävan att öka kommunens intäkter, inte sällan för att kunna sänka den kommunala skatten,
tas markpriser ut som bäddar för dyra bostäder i slutändan.
När markpriset är högt driver det fram dyrare bostäder, som gör att byggaren får betalt - inte
sällan med krav på att få bygga högt och tätt för att på det sättet få ut mer för varje
byggnadsobjekt.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet U bika Falk:
1. Hur ser kommunens markpolicy ut vad gäller försäljning av mark för byggande?
2. Hur avser det nya styret i kommunen att agera för att medverka till att få ned kostnaderna
för bostadsbyggande och därmed underlätta tillkomsten av bostäder till överkomliga priser,
inte minst hyresrätter, och då särskilt i samband med markförsäljning?

Lennart Rohdin (fp)

1
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§184

Dnr 2015-000019 102

Val av ersättare i teknik- och klimatnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mattias Jones (M) till ersättare i teknik- och
klimatnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2015, § 147, beviljat
Anderas Holmlund (M) entledigande från uppdrag som ersättare i teknilcoch klimatnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Mattias Jones
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

%
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Dnr 2015-000019 102

§185

Val av ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige väljare nuvarande ersättare Gail Watt (M) till ny
ledamot och till ny ersättare Jörgen Jansson (M).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2015, § 148, beviljat
Helena Slawinska (M) entledigande från uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden
De valda
PA/Lön
Registret

Justerandifis sinn

Utdragsbestyrkande

50(56)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 186

Dnr 2015-000848 102

Avsägelse av uppdrag som huvudman i Roslagens
Sparbank
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Bridget Wedberg (MP) entledigande från
uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank och väljer Rolf Ström (MP)
till ny huvudman till och med stämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Bridget Wedberg (MP) avsäger sig i skrivelse den 30 juni 2015 uppdrag som
huvudman i Roslagens Sparbank.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Roslagens Sparbank
Bridget Wedberg
Rolf Ström
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§187

Dnr 2015-000861 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i sjukvårds- och
omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Maria Eriksson (MP) entledigande från
uppdrag som ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden och väljer Magnus
Hellström (MP) till ny ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Maria Eriksson (MP) avsäger sig i skrivelse den 2 juli 2015 uppdrag som
ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Maria Eriksson
Magnus Hellström
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

4

-i

52(56)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Dnr 2015-001073 102

§188

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Cecilia Nordström (M) entledigande från
uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden och väljer Linda Hjort av
Ornäs (M) till ny ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Nordström (M) avsäger sig i skrivelse den 24 augusti 2015 uppdrag
som ersättare i barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Cecilia Nordström
Linda Hjort av Ornäs
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001177 102

§189

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Axel, Julia och
Torsten Nordströms stiftelse
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Lennart Jansson entledigande från uppdrag
som ledamot i Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse fr.o.m. den 1
januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Jansson avsäger sig i skrivelse den 8 september 2015 uppdrag som
ledamot i Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse fr.o.m. den 1 januari
2016.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse
Lennart Jansson
Valberedningen
Registret

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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§190

Dnr 2015-001237 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anastasia Swärd (V) entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och begär ny sammanräkning
for Vänsterpartiet hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Anastasia Swärd (V) avsäger sig i skrivelse den 16 juni 2015 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Anastasia Swärd
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1269-08

§191

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr KS 15-173
Sjukvårds och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
LSS beslut per den 30 juni 2015.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
SoL beslut per den 30 juni 2015
Socialkontoret, Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut
Dnr 15-698
Förordnande av vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken
(1987:230)
Kultur- och fritidsnämndens beslut om stipendium till barn- och
ungdomsföreningar 2015
Dnr 15-686
Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport från inspektion hos
Överförmyndaren i Norrtälje kommun den 18 februari 2015
Dnr 15-864
Granskningsrapport över Norrtälje Naturvårdsstiftelse avseende år 2014.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

/
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