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Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, kl 09.00-17.20. Lunchuppehåll 12.00-13.30

Beslutande

Se närvarolista/omröstningsprotokoll

Övriga närvarande

Mikael Forssander, sekreterare
Britt-Marie Bohlin sekreterare

Justerare

Olle Jansson (S) och Svante Norström (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 11 november 2015, kl 16.00.

Underskrifter

Sekreterare

§§ 192-231

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-02

Datum då anslaget sätts upp

2015-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-12-07
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Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj
LEDAMÖTER 1:a
valkretsen
M
Kjell Jansson
Bino Drummond
M
M
Mats Hultin
M
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
M
M
Lotta Lindblad Söderman
M
Cecilia Nordström
M
Hamed Abbasi
M
Bo Wetterström
Svante Norström
M
M
Stina Berg
C
Per Lodenius
C
Gunnar Kjelldahl
C
Karin Broström
FP
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
FP
KD
Ulla-Britt Pettersson
S
Ulrika Falk
s
Olle Jansson
s
Hanna Stymne Bratt
s
Sune Alm
Fen n eke Sundblom
s
s
Kristian Krassman
s
Margareta Lundgren
s
Elizabeth Sahlén Karlsson
s
Kerstin Bergström
s
Måns Nilsson
s
Sara Hansson
V
Catarina Wahlgren
V
Christina Hamnö
MP
Ingrid Landin
MP
Mats Wedberg
MP
Annette Nilsson
SD
Mikael Strandman
SD
Sandra Ljunggren
SD
Tommy Grönberg

§199
Ja
Nej

Namn

09.00-12.00

N
N
N
N
N
N
F (Ingmar Wallén)
N
F (Susanne Lippert)
N
N
F (Jane Trepp)
N
N
N
F (Lennart Rohdin)
F (Göte Waara)
N
N
N
N
N
F (Conny Andersson)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F (Karl-Göran Edberg
N

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

o u

13.30-17.20

N
N
N till 14.45 (HenrikHedensiö)
N
N
N
N
N
F (Ingmar Wallén)
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Nej
Nej
-

N från 14.15 (Jane Trepp)

N
N
N
F (Lennart Rohdin)
F (Göte Waara)
N
N
N
N
N
F (Conny Andersson)
N
N
N
N från 15.00 (Ethel S Sandin)
N
N
N
N
N
N
N
F (Karl-Göran Edberg)
N

Ja
Ja
Nej
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
-

Nej

[JL]
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Kommunfullmäktige

Anders Fransson

ROOP

N

N

Nei

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson

M
M
M
M
M
C
C
C
FP

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
F (Jane Trepp frå n 14.15)
F (Jessica Wiklund)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

F
N till 10.40 (Jessica

Ja
Ja
-

Wklund)

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

S
s
s
s
s
s
s
s
s

V
MP
SD
SD
SD
ROOP

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

F (Ethel S Sandin)
N
N
N
N
N
N
N
F (Anders Lidén)
N
N
N
F (Dennis Ekström )
N
N

F (Catharina Erdtman)
N
N
N
N
N
N
N
F (Anders Lidén)
N
N
N
F (Dennis Ekström )
N
N

F
F
NTj (Cecilia Nordström
N
NTj (Bo Wetterström)
F
F
N
F
F
NTj

F
F
NTj (Bo Wetterström)
N Tj från 14.45 (MatsHultin)
N
F
F
F
F
F
N Tj till 14.15 (Per Lodenius)
Från 14.15 (Tommy Lundqvist)

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

f

"C /

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Nej
-

Nej
Nej

-

Nej
-

Ja
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Lem art Rohdin
Jessica Wiklund

FP
FP

NTj (Åsa Wennerfors)
N Tj från 10.40 (Hans

Göte Waara
Bennit Jennerstål
C om y Andersson
Ethel Söderman-Sandin

KD
KD
S
S

NTj (U-B Pettersson)
N
NTj (Kristian Krassman)
NTj (Aleksandar

Nej
Nej

NTj (Åsa Wennerfors)
NTj (Hans Andersson)

Andersson)

NTj (Ulla-Britt Pettersson)
N till 16.45
NTj (Kristian Krassman
N Tj till 15.00 (Måns Nilsson)

Nej
-

Ja
Ja

Srndovic)

F

F
N från 10.20
NTj (Aleksandar Srndovic)
F
F
NTj (Christina Pettersson NTj (Christina Pettersson)
N
N
F
N
N
N
N
N
N
N
F
F
F
F
N
N
F
F
NTj (Sandra Ljunggren)
NTj (Sandra Ljunggren)
NTj (Susanne Ljunggren) NTj (Susanne Ljunggren)
N
N
N
N

-

Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Ingela Brinkefeldt
Maria Ribeiro
Petra Larsson
Andreas Hagstedt
Olivia Sandberg
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

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

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

50
11

51
10

Ja
27
Nej
22
Avstår Frånv 1

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

11
12
11

10
12
12

Ja
5
Nej
6
Avstår -

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

61
23
11

61
22
12

Ja
32
Nej
28
Avstår Frånv 1

Justerandes sign

0 \ J/
.-v

Utdragsbestyrkande

Ja
-

Ja
-

Nej
Nej
-

t
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Kommunfullmäktige

Ä re n d e lis ta
§192 Dnr 1255-19

Val av justerare och tillkännagivande om justering...........................

..8

§193 Dnr 1272-75

Arbetsordning för fullmäktiges sammanträde den 2 november 2015

..9

§194 Dnr 1268-89

Information från kommunrevisorerna.................................................

10

§195 Dnr 1272-76

Allmänpolitisk debatt kl. 09.00-12.00..................................................

11

§196 Dnr 2015-001314 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2 0 16 ..........................................

12

§197 Dnr 2015-001315 045

Fastställande av låneram 2016 samt målsättning för upplåning.......

13

§198 Dnr 2015-001235 206

Taxa för bygg-och miljönämndens och kommunstyrelsens ärenden
enligt plan-och bygglagen och mät-och karttaxa................................

15

§ 199 Dnr 2015-000761 041

Verksamhetsplan 2016-2018 och budget 2016-2017 med taxor för
2 0 1 6 ......................................................................................................

17

§200 Dnr 2015-001319 042

Delårsrapport 2 per augusti för kommunen samt redovisning av bolag
och kommunalförbund.......................................................................................... 28
§201 Dnr 2015-001316 344

Investeringsanslag för utbyggnad av det kommunala VAledningsnätet i Grisslehamn...................................................................................30
§202 Dnr 2015-001317 040

Investering 2016 - Norrtälje nya brandstation. Nybyggnation av
brandstation vid södra infarten...............................................................................32
§203 Dnr 2015-000146 251

Godkännande av exploateringsprogram Lommarstranden, inklusive
markanvisning gällande del av fastighetenTälje 4:62.......................................... 34
§204 Dnr 2013-001690 214

Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i Norrtälje stad.............36
§205 Dnr 2015-000807 045

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten.................. 38
§206 Dnr 2015-000163 091

Motion från Mikael Strandman (SD) om familjehemsplacering av
ensamkommande flyktingbarn...............................................................................39
Motion från Ann Lewerentz (M) om utökad utbildning i ABC- (Alla
Barn i Centrum) för alla föräldrar med barn i förskolan....................................... 40
§208 Dnr 2014-002397 091

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD)
avseende fria resor på SL utanför rusningstid för kommunens
pensionärer.............................................................................................................42
§209 Dnr 2015-001262 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) m.fl. till valoch förtroendemannanämndens ordförande angående parlamentarisk
utredning för att se över ersättningsbestämmelserna, ERS............................... 44
§210 Dnr 2015-001045 092

Besvarande av interpellation från Sune Rehnberg (SD) och Ingmar
Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande avseende satsningar
på skolan................................................................................................................45
§211 Dnr 2015-001207 092

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om lokaler till Singö
Skärgårdsslöjd........................................................................................................46
§212 Dnr 2015-001240 092

Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M) till barn- och
skolnämndens ordförande ang baracker vid Långsjöskolan................................47
§213 Dnr 2015-001223 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om ökande kostnader inför ett kritiskt
ekonomiskt läge..................................................................................................... 48
§214 Dnr 2015-001238 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om väg 7 7 ........................................................... 49
§215 Dnr 2015-001239 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Svenskt näringslivs ranking......................... 50
§216 Dnr 2015-001261 092

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
socialnämndens ordförande om beredskap för mottagande av
flyktingar................................................................................................................. 51
§217 Dnr 2015-001281 092

Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (FP) till
kommunstyrelsens ordförande omNorrtälje kommuns markpolicy.......................52
§218 Dnr 2015-001351 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att organisera och erbjuda UF (Ung Företagsamhet) till
samtliga program på Rodengymnasiet..................................................................53
§219 Dnr 2015-001411 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om bättre
anställningstrygghet - Allmän visstid och stapling av tidsbegränsade
anställningar...........................................................................................................54
§220 Dnr 2015-001352 092

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens
ordförande om integrering av och möjlighet för flyktingar att återgå till
tidigare utbildning/yrke..............................

55

§221 Dnr 2015-001412 092

Interpellation från Christina Hamnö (V) till barn- och skolnämndens
ordförande om resursassistenter för nyanlända...................................................56
§222 Dnr 2015-001407 092

Interpellation från Sune Rehnberg (SD) till kommunstyrelsens
ordförande om allas lika värde och rättigheter, en kommun för alla................... 57
§223 Dnr 2015-001423 092

Interpellation från Lennart Rohdin (FP) till kommunstyrelsens
ordförande om blåbuss 6 76...................................................................................58
§224 Dnr 2015-001424 092

Interpellation från Lennart Rohdin (FP) till barn- och skolnämndens
ordförande om undervisningen om nationellaminoriteter..................................... 59
§225 Dnr 2015-001425 093

Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande
om uppdraget att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över
ersättningsbestämmelserna...................................................................................60
§226 Dnr 2015-001146 102

Val av nämndeman för perioden t.o.m. 2015-12-31.............................................61
§227 Dnr 2015-000019 102

Val av nämndemän för perioden 2016-01-01— 2019-12-31................

62

§228 Dnr 2015-001332 102

Per Carlson (V), avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden.............63
§229 Dnr 2015-001313 102

Gunilla Lindgren (ROOP), avsägelse av uppdrag som ledamot i
Norrtälje Naturvårdsstiftesle......................

64

§230 Dnr 2015-001391 102

Helena Slawinska (M), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut................................................. 65
§231 Dnr 1274-55

Meddelanden..................................................................

Utdragsbestyrkande
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2015-11-02
Kommunfullmäktige

Dnr 1255-19

§192

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Olle Jansson (S) och Svante Norström (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 11 november 2015, kl
16.00 på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§193

Dnr 1272-75

Arbetsordning för fullmäktiges sammanträde den 2
november 2015
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen arbetsordning för dagens
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Ordföranden Sune Alm (S) presenterar presidiets förslag till arbetsordning
för dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§194

Dnr 1268-89

Information från kommunrevisorerna
Kommunrevisoremas vice ordförande Johnny Karlson (S) redovisar
revisionens granskning av delårsrapport 2 per den 31 augusti 2015.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§195

Dnr 1272-76

Allmänpolitisk debatt kl. 09.00-12.00
Debatten inleds av gruppledarna Ulrika Falk (S), Berit Jansson (C), Ingrid
Landin (MP), Kjell Jansson (M) Mikael Strandnian (SD), Karin Karlsbro
(FP), Catarina Wahlgren (V), Anders Fransson (ROOP) och Göte Waara
(KD), som ersätter Ulla-Britt Petterson som är frånvarande.
Deltar i debatten gör också Ann Lewerentz (M), Olle Jansson (S), Bino
Drammond (M), Hans Andersson (FP), Hanna Stymne-Bratt (S), Lenneke
Sundblom (S), Mats Wedberg (MP), Lennart Rohdin (FP), Christina Hamnö
(V), Ragnar Bergsten (S), Johannes Folkesson (V), Anders Olander (C), Jane
Trepp (C), Elizabeth Sahlén-Karlsson (S), Gunnar Kjelldahl (C) och Henrik
Hedensiö (M).

Ajournering för lunch 12.00-13.30.

Justerandes sign
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Dnr 2015-001314 123

§196

Kommunal utdebitering, skattesats 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 19.72
kr/skattekrona för år 2016. Det innebär att en oförändrad skattesats.
Reservation och protokollsanteckning

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 133, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 180, den 7 oktober 2015.
Samverkansstyrets (S, C, MP) förslag till kommunal utdebitering, skattesats
2016 den 21 augusti 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Berit Jansson (C), Anders Fransson
(ROOP) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar en återgång till 2012 års nivå,
20.12/skattekrona och meddelar att skriftlig protokollsanteckning lämnas
från Vänsterpartiet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer de två förslagen emot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef

Strategistaben, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(66 )

Vänsterpartiet

Protokollsanteckning ärende 8.

Vänsterpartiet föreslår en återställning av skattesatsen till 2012 års nivå för att värna välfärden och
långsiktiga investeringar i kommunens medborgare. Vi ser att det behövs resurser för att kunna höja
kvaliteten inom skolan och för att klara av ett ökat antal äldre medborgare. Vi blir fler i vår kommun
och vi blir äldre. Det finns också stora behov inom individ och familjeomsorgen.
Vi har under lång tid haft ett borgerligt styre med prioriteringar som skiljer sig från de vi har och vi
förstår att det kan ta tid att lägga om ekonomin så att vi får en förebyggande och god välfärd för alla.
Den, av det nuvarande styret, lagda budgeten klarar nätt och jämt av att upprätthålla den kvalitet vi
har idag. Det ligger t ex fortfarande kvar besparingskrav i skolans verksamhetsplan. Vi vill se en
starkare satsning på att ge alla våra medborgare goda förutsättningar till ett gott liv. En återställning
till den skattesats vi hade för fyra år sedan ger oss ca 40 miljoner kronor till. Det är inte mycket, men
vi står åtminstone något mer rustade för att möta de behov som kommunens medborgare har.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, varnar för behov av mycket stora skattehöjningar de
närmaste fem åren och flera stora kommuner väljer att justera skattesatserna redan 2016 för att bl a
kunna anställa fler behöriga lärare. Exempel är Stockholm, Uppsala och Örebro.

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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2015-11-02

Kommunfullmäktige

§197

Dnr 2015-001315 045

Fastställande av låneram 2016 samt målsättning för
upplåning
Kommunfullmäktiges beslut

1. För 2016 fastställs en total låneram för kommunen på 2 900 mnkr
inklusive koncemkredit.
2. För 2016 fastställs ett mål för maximal upplåning i koncernen till 2
800 mnkr exklusive koncemkredit.
3. För 2016 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus ABlconcemen på 2 100 mnkr inklusive extern upplåning för
moderbolaget.
4. Norrtälje Kommunhus AB uppdras att fastställa låneram för
respektive dotterbolag om maximalt totalt 1 700 mnkr.
5. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna 650 mnkr,
dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit,
under år 2016 med 650 mnkr till maximalt 2 700 mnkr.
6. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, dvs. låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2016.
7. Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller
efter delegering skall undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: koncemredovisningsansvarig, ekonomichef,
finanscontroller och finanschef.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande flnanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2012.1 policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en
total låneram inklusive koncemkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en
total låneram på 2 900 mnkr (2 400) för kommunen samt en målsättning på 2
800 mnkr (2 400) för koncernen för 2016. För att kunna nyttja vårt
medlemskap i Kommuninvest behöver beslut om belopp för nyupplåning
samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197 forts
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 134, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 181, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef

Annica Johansson, finanschef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§198

Dnr 2015-001235 206

Taxa för bygg-och miljönämndens och kommunstyrel
sens ärenden enligt plan-och bygglagen och mät-och
karttaxa
Kommunfullmäktiges beslut

1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) antas
bilagd taxa (tabeller 1-25) och taxebestämmelser, Plan- och
bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje kommun.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016.
3. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen, Plan- och bygglovtaxa
samt mät- och karttaxa, senast kompletterad av kommunfullmäktige
den 2014-09-29, § 166, upphör att gälla från och med den 1 januari
2016.
4. Timavgiften fastställs till 1200 kr i 2016 års nivå, att gälla från och
med den 1 januari 2016.
5. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden för vaije kalenderår
(avgiftsår) ska höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen hemställer om att
kommunfullmäktige ska besluta om ny taxa för ärenden enligt Plan- och
bygglagen och timavgift som föreslås gälla från och med den 1 januari 2016.
Nuvarande taxa, för ärenden enligt Plan- och bygglagen, upplevs som
svårbegriplig och oförutsägbar. Förslag till ny taxa ska vara en långsiktigt
hållbar taxa som är lätt att förstå och arbeta med.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 135, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 168, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontoret tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
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§ 198 forts
Taxebestämmelser - Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för
Norrtälje kommun
PBL-taxa_20150910_slutversion, Tabeller 1-25.
Bygg- och miljönämndens beslut den 3 september 2015, § 63.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Margareta Lundgren (S) och Ingmar Wallén (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Bygg- och miljönämnden.
Planering och utvecklingsavdelningen.
Strategistaben, ekonomiavdelningen.
Irene Diclcman, ekonomichef.
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§ 199

Dnr 2015-000761 041

Verksamhetsplan 2016-2018 och budget 2016-2017 med
taxor för 2016
Beslutande sammanträde
Yrkanden gällande budget och verksamhetsplan i sin helhet

Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren (V), Olle Jansson (S) och Ingrid Landin
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag, enligt
bilaga 1.
Mikael Strandman (SD) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag,
bilaga 2 med tilläggsyrkande, bilaga 3.
Karin Karlsbro (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag, enligt
bilaga 4.
Berit Jansson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Antar övergripande mål för 2016-2018 enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
2. Antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
3. Beslutar att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en
sammanvägd bedömning av, särskilda mål och styrtal för
verksamheten avseende god ekonomisk hushållning och finansiella
mål för god ekonomisk hushållning.
4. Fastställer de kommunövergripande strategiska satsningar och
projekten som syftar till att konkretisera översiktsplanen i
verksamhetsplanen.
5. Fastställer nämndgemensamma intemkontrollområden för år 2016
enligt planeringsdirektiv och förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut

gällande barn- och skolnämnden
6. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för barn- och
skolnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
7. Antar verksamhetsmål för barn- och skolnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
8. Fastställer avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
musikskola enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
9. Fastställer bidragsnivåer (peng) för förskola, pedagogisk omsorg,
natt- och helgomsorg, fritidshem, enligt förslag i Verksamhetsplan
2016-2018.
10. Fastställer bidragsnivåer (peng) för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, svenska som andrasprålc, tilläggsbelopp för
grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
11. Fastställer ersättningsnivå för musikskola enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
12. Beviljar barn- och skolnämnden 994 400 tkr i driftbudget enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
13. Godkänner de i underlaget föreslagna förändringarna i
resursfördelningsmodellen.
14. Beslutar att vårdnadsbidraget fasas ut genom att inga nya
vårdnadsbidrag beviljas från 1 januari 2016.
15. I övrigt uppdrar kommunfullmäktige till barn- och skolnämnden att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Fransson (ROOP) yrkar att man ska satsa på lärarlyftet och ge de
lärare som vill gå lärarlyftet möjlighet att läsa på betald arbetstid. Barn- och
skolförvaltningen sparar 5 mnkr på förvaltningen och fördelar dem på
lärarlyftet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag, samtliga punkter utom
punkt 12, och Moderaternas förslag mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag punkt 12 och
Moderaternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Moderatemas och Folkpartiets förslag
Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 28 nej-röster och 1 frånvarande beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om man bifaller eller avslår
tilläggsyrkandet från FP) och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Härefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om kommunfullmäktige
bifaller eller avslår tilläggsyrkandet från (ROOP) och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande utbildningsnämnden
16. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för
utbildningsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
17. Antar verksamhetsmål för utbildningsnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
18. Fastställer bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram
och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
19. Fastställer bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade
gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer.
20. Beviljar utbildningsnämnden 256 300 tlcr i driftbudget år 2016.
2 1 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till utbildningsnämnden att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
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Reservationer

Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Moderatemas förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande kultur- och fritidsnämnden
22. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för kultur- och
fritidsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
23. Antar verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
24. Fastställer avgifter för bad, hyresavgift, bibliotek, lotteri, annonsering
och gårdskort enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
25. Beviljar kultur- och fritidsnämnden 121 800 tkr i driftbudget år 2016.
2 6 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden
att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter
enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
Reservationer

Moderaternas och Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Moderaternas förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.
Flärefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om bifall till eller avslag på
Folkpartiets tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
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Kommunfullmäktiges beslut

gällande sjukvård- och omsorgsnämnden
27. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för sjultvårdoch omsorgsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
28. Antar verksamhetsmål för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
29. Fastställer avgifter för omvårdnad och mat enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
30. Fastställer ersättning för särskilt boende enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
31. Fastställer ersättning för hemtjänst enligt förslag i Verksamhetsplan
2016-2018.
32. Beviljar sjukvård- och omsorgsnämnden 1 056 400 tkr i driftbudget
år 2016.
33. Fastställer särskilda uppdrag för sjukvårds- och omsorgsnämnden
avseende att stärka verksamhetens styrning och kontroll enligt förslag
i Verksamhetsplan 2016-2018.
34. I övrigt uppdrar kommunfullmäktige till sjukvårds- och omsorgs
nämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens
verksamheter enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde

Henrik Hedensiö (M) och Ulrika Falk (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Moderaternas
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Folkpartiets tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
yrkandet.
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Kommunfullmäktiges beslut

gällande socialnämnden
35. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning for
socialnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
36. Antar verksamhetsmål för socialnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
37. Fastställer avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter,
påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
38. Beviljar socialnämnden 198 700 tkr i driftbudget år 2016.
3 9 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till Socialnämnden att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande bygg- och miljönämnden
40. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för bygg- och
miljönämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
41. Antar verksamhetsmål för bygg- och miljönämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
42. Beviljar bygg- och miljönämnden 15 800 tkr i driftbudget för år
2016.
4 3 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till bygg- och miljönämnden att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
44. Av kommunfullmäktige antagna taxor enligt miljöbalken, lagen om
offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om
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skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och
bygglovstaxa ska gälla.
Reservationer

Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderatemas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande teknik- och klimatnämnden
45. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för teknik- och
klimatnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
46. Antar verksamhetsmål for teknik- och klimatnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
47. Beviljar teknik- och klimatnämnden 118 200 tkr i driftbudget för år
2016.
4 8 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till teknik- och klimatnämnden
att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter
enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
49. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av
offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift, Va-taxa och
renhållningstaxa ska gälla.
50. Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och klimatnämnden att
löpande följa upp kostnader for lokalbanken i syfte att minska totala
lokalkostnaderna.
Reservationer

Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderatemas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut

gällande kommunstyrelsen
51. Antar mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för
kommunstyrelsen enligt förslag Verksamhetsplan 2016-2018.
52. Antar verksamhetsmål för kommunstyrelsen enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
53. Beviljar kommunstyrelsen 183 300 tkr i driftbudget för år 2016.
5 4 .1 övrigt uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
55. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen upprätta en
handlingsplan för kommunens arbete med FNs Barnkonvention
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Karin Karlsbro (FP), Berit Jansson (C), Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren
(V), Anders Fransson (ROOP), Ingrid Landin (MP) och Kjell Jansson (M)
yrkar bifall till punkt 15 i Folkpartiets förslag gällande FNs Barnkonvention.
Anders Fransson (ROOP) yrkar att då det är svårt att rekrytera personal till
Norrtälje kommun och framförallt lärare med behörighet/lärarlegitimation,
så vill (ROOP) att kommunen skaffar fram personalbostäder som ett lyft i
rekryteringen. Föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att kommundirektören ska titta över hur det skulle kunna se ut.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsyrkanden, punkterna 10-14 och 16 i Folkpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandena.
Härefter frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsyrkanden, punkt 15 i Folkpartiets förslag, lydande: ”att uppdra till
kommunstyrelsen upprätta en handlingsplan för kommunens arbete med FNs
Barnkonvention” och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
tilläggsyrkandet.
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Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsyrkande från (ROOP) om personalbostäder och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsyrkande från (SD) gällande beredskap för flyktingmottagning,
bilaga 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande kommunal Revision
56. Bevilja revisionen 1 500 tkr i driftbudget för år 2016.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Moderaternas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

gällande överförmyndaren
57. Bevilja överförmyndaren 6 700 tkr i driftbudget för år 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

gällande val- och förtroendemannanämnd
58. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för val- och
förtroendemannanämnden enligt förslag Verksamhetsplan 20162018.
59. Anta verksamhetsmål för val- och förtroendemannanämnden enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
60. Bevilia val- och förtroendemannanämnden 400 tkr i driftbudget för år
2016.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut

Övrigt
61. Fastställa resultatbudget för år 2016-2017 inklusive plan för år 2018
för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
62. Fastställa balansbudget år 2016-2017 inklusive plan år 2018 för
Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
63. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2016-2017
inklusive plan för år 2018 i enlighet med bifogat förslag.
64. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram
för år 2016, kommunstyrelsen anslag för investeringar.
65. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor
göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
66. Anta förslag till Verksamhetsplan 2016-2018 för budget 2016-2017
och plan 2018 inklusive ersättning till utförare samt antagande av
taxor och avgifter.
67. Uppdra åt Kommunstyrelsen att fastställa regelverk för uthyrning och
uppsägning av verksamhetslokaler som bidrar till
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, långsiktighet och ett effektivt
lokalutnyttjande. Hyran ska vara transparent för verksamheten och
effektiviseringar ska löna sig.
68. Ianspråkta 15 000 tkr ur resultatutjämningsreserven år 2016.
69. Norrtälje kommunhuskoncemen ska under perioden 2016-2018
lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under
förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
70. Norrtälje Kommunhus AB ska från och med 2016 betala en
borgensavgift till Norrtälje kommun på 1 %.
71. Intembanken ska lägga 1,3 procentenheter till den genomsnittliga
räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder.
För Roslagsbostäder gäller 1,1 procentenheter för lån för befintliga
fastigheter och 0,8 procentenheter för den nyproduktion som sker och
har skett sedan 2014.
Reservationer

Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkanden.
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige

Beslutande sammanträde
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Moderaternas förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanen är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.
Verksamhetsplan för 2016-2018 är en samlad verksamhetsplan för hela
kommunen. Verksamhetsplanen utgår från de planeringsdirektiv som
beslutades om i kommunstyrelsen i mars 2015. Planen innehåller
Kommunfullmäktiges mål, nämndernas verksamhetsmål, mål och styrtal för
god ekonomisk hushållning, kommunövergripande strategiska satsningar,
strategiska utvecklingsområden, budget, ersättningar till utförare samt
avgifter och taxor. Kommunen använder sig av två-årsbudget och
verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2016 och 2017 med plan
för år 2018.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 136, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 182, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2015.
Verksamhetsplan 2 0 1 6 -2 0 1 8 för budget 2 0 16-2017 och plan 2018
inklusive ersättning till utförare samt av taxor och avgifter.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder.
Överförmyndaren
Kommunrevisionen
Norrtälje Kommunhus AB
Strategistaben, ekonomiavdelningen.
Irene Dickman, ekonomichef.
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Moderaternas förslag till Budget och Verksamhetsplan 2016

Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren. Vår
demografi gör att vi blir allt flera som är 65 år och äldre. Detta
innebär stort ekonomiskt åtagande. Vi har även en omvärld som är
mycket orolig. Stora flyktingströmmar till Europa däribland Sverige.
Just nu upplever vi rekord i antal asylsökande. Kommunen står också
med stora investeringar i infrastruktur som Hamnområdet och Vatten
och Avlopp. Dessa investeringar kommer kommunen att få agera som
bank i ca: tio år framåt innan pengarna kommer tillbaka. Det är då
viktigt att fortsätta att ha god ordning i ekonomin. Förslaget från den
styrande minoriteten är att lägga ut alla intäkter i verksamheten och
ha mycket små centrala reserver. Att då lägga en budget på ett
överskott på 1% kan inte anses som ansvarstagande. Till sak hör att
den styrande minoriteten dessutom tar ut 10 miljoner från
kommunanställdas pensionsfond. Det tycker vi är principiellt fel och
högst oansvarigt. Moderaterna kommer därför att lägga en budget
med ett driftsöverskott på 2% eller 60 miljoner. För att klara detta
kommer vi föreslå rationaliseringar i kommunens överbyggnad och
byråkrati. Dessutom måste kommunen börja arbeta mera
affärsmässigt än historiskt. Ex. finansieras i högre grad av intäkter
från planavgifter och exploateringar. En översyn av investeringar i
gator i nya bostadsområden måste omprioriteras.
Moderaternas budget och verksamhetsplan finansieras endast
skatteintäkter och statbidrag till driften.

N O R R T Ä L JE K O M M U N S T Y R E L S E

2015 1 0 - 2 0
-

Vi föreslår oförändrad skattesats 19.72
Qiarienr

Vi tar utdelning ur kommunens bolag med 15 miljoner.

DiarépsfeäBcägi.
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Vi avsätter 32 miljoner i volymreserv med anledning av kommunens
stora expansion.
Vi budgeterar 40 miljoner i Exploateringsintäkter. Det är en skälig
summa med anledning av planerade exploateringar i Norrtälje stad.
Vi lägger 15 miljoner mera på grundskolan för riktad lönesatsning på
kompetenta och duktiga lärare.
Kommunen planerar en upplåning från 0- 900 miljoner för att klara
Hamnprojektet och övriga investeringar inkl. ny Brandstation. Detta
kan på sikt innebära risk för ökade kostnader för räntor.
Ripsränta förväntas att sänkas från 1,8% till 0,7% beslut slutet av
oktober. Detta kommer att medföra att kommunens pensionsskuld
stiger kraftigt. Det kommer att finnas behov att öka kommunens
pensionsfond för att säkerställa utbetalningar av pensioner
långsiktigt.
Ändringen i Ripsräntan medför även att kommunen och Landstinget
kommer att behöva göra ägartillskott under första kvartalet 2016 till
Tiohundra AB på ca: 50 miljoner. Dessa pengar är inte budgeterade i
den styrande minoritetens verksamhetsplan.

Norrtälje den 19 oktober 2015
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1.

Inledning

Sverigedemokraternas politik är gemenskapssträvande, där ledorden är demokrati
och yttrandefrihet och där lag och ordning bejakas. Vårt mål är att återskapa ett
folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati
samt en stark inre solidaritet med gemensamma värderingar. Att all offentlig makt i
Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.

Vi ser fantastiska möjligheter i kommunen och för våra kommuninvånare. Yi har
goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda samt en underbar
natur och skärgård att tillgå. Detta ska vi förvalta och värdesätta med varsamhet,
eftertanke och med ett långsiktigt ansvarstagande. Yi vill bevara vårt kulturarv utan
att för det ge avkall på utvecklingen. Kommuninvånarna ska ha ett bra idag och ett
bättre imorgon.
Sverigedemokraterna betraktar det kommunala självbestämmandet som en central
del av demokratin, men vi inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att
söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot
principen om att alla svenska medborgare skall ha rätt till en likvärdig välfärd och
samhällsservice.
Sverigedemokraternas vision är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett
alternativ till de övriga partierna. Visionen har inte ambitionen att utgöra en
fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen.
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2.

Vår vision för Norrtälje 2030

Norrtälje kommun är en kommun som präglas av gemenskap och samhörighet.
Goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda, överkomliga
fastighetspriser samt en trygg och harmonisk uppväxt för barnen gör kommunen
till ett attraktivt alternativ till Stockholms oroliga närförorter. Kommunen har vuxit
och har ett brett utbud av aktiviteter och affärer. Som individ kan man leva ett helt
liv i kommunen med den allra högsta livskvalitén. Arbetslösheten är låg då det finns
mycket jobb på orten och då det även är lätt att pendla.
Barnomsorgen har generösa öppettider och sätter barnens naturliga utveckling i
centrum, fritt från politiserande teorier. Det finns flera alternativ för föräldrar att
välja mellan och det kommunala vårdnadsbidraget gör det möjligt för de som så
önskar att istället vara hemma med barnen.
Skolan är återförs tadigad men kompletteras med friskolor med distinkta profiler.
E tt nära samarbete mellan kommunen och näringslivet gör att företagsklimatet
frodas och att arbetslösheten är låg. Norrtäljes närhet till skärgården och ökad
aktivitet runt denna har lett till större turism.
Den lokala demokratin är stärkt. För alla partier som väljs in i
kommunalfullmäktige är alla dörrar öppna genom att de erbjuds insyn i samtliga
nämnder och styrelser.
Kommunens egna ordningsvakter och frivilligorganisationer samt
kameraövervakning har lett till att kommunen är tryggare än på decennium. Det
envisa lobbyarbetet som kommunen bedrivit har också sedan flera år tillbaka lett till
att Norrtälje och Rimbo polisstationer är bemannade dygnet om.
Framför allt värnar kommunen om våra äldre, de som under ett långt arbetsliv
byggt upp välfärden i kommunen och landet. Äldreombudsmannen bevakar deras
intressen och rättigheter. Trygghetslarmen är gratis. Standarden på äldreboendena,
kommunala såväl som privata är mycket bra med hög personaltäthet.
Sammantaget gör allt detta Norrtälje till en av Sveriges mest välmående kommuner
med några av landets nöjdaste medborgare.

o
3. Demokrati
Efter många år i den politiska periferin har vi i Sverigedemokraterna blivit väl
medvetna om att det råder demokratiska missförhållanden i det svenska samhället,
även i den kommunala sfären. T.ex. förändrade arvoderingar när partier som SD
kommer in i kommunfullmäktige, som missgynnar partiet negativt. De stora
politiska partierna gynnas på de mindres bekostnad, till exempel genom
valkretsindelning som sätter proportionaliteten ur spel. Politisk kohandel och
allianser i alla dess former används som medel för att kringgå valresultat, vilket fått
till följd att flerpartisystemet i praktiken avskaffats. Antalet platser i styrelser,
nämnder och beredningar ändras godtyckligt utifrån valresultat, vilket kan få till
följd att folkvalda partier nekas insyn i den kommunala verksamheten.
Jämfört med för några decennier sedan har det dessutom blivit vanligare med heloch deltidspolitiker med tillhörande politiska tjänstemän i kommunerna, vilket
ytterligare ökar klyftan mellan politiker och väljare. Partierna finansierar sin
verksamhet genom vidlyftiga, kommunala partistöd som beräknas på ett sätt så att
de redan stora partierna gynnas. Allt detta är sådant som minskar medborgarnas
förtroende för politiken och som i flera avseenden går ut över demokratins
principer.
Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vital
demokrati. Kommunstyrelsen bör därför utarbeta handlingsplaner för att det
förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism som tar sig kriminella
uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda, snarast ska kunna
påbörjas.
Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan
dialogen med och mellan medborgarna förbättras? Det finns ett fåtal kommuner i
Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala
demokratin. Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens
frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är
några konkreta exempel. Konceptet e-demokrati öppnar för nya möjligheter till
medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion.
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B amen är vår framtid

Barnen ät vår framtid och barnens framtid grundläggs i hemmet
Trygghet är grunden för frihet och friheten ger i sin tur upphov till engagemang,
vilja, välmående och mening. Det är då naturligt, och av yttersta vikt att skolan
såväl som barnomsorgen kännetecknas av denna grundsyn.
Föräldrarna spelar i synnerhet en nyckelroll i ett barns trygghet och utveckling.
Sverigedemokraterna önskar därför uppmuntra föräldrar till att spendera mer tid
med sina barn och ser vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom
barnoms orgen.
Valfriheten i förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna
värdesätter kommunens möjlighet att erbjuda alternativa pedagogiska former och
temaförskolor, exempelvis natur- eker kulturförskola som även innebär ökad
valmöjlighet. Även varianter som ”ur och skurpedagogiken” vars syfte är att hjälpa
barnens utveckling i en naturintiktad miljö där de får öva sinnen och grovmotorik
samtidigt som de delar upplevelser och erfarenheter gemensamt. Sammanlagt
utformar detta en gemenskap och känsla för sin hembygd och dess natur.
Barngrupperna i förskolan bör vara av hänsynsfull storlek till barnens behov och
kopplingen mellan personaltäthet och verksamhetens kvalitet.
Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum. Olika
förutsättningar kräver olika förhållanden. Sverigedemokraterna anser därför att
kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett
genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade teorier och
identitetskränkande värderingar.

5. Skola
Att satsa på skolan är att investera i framtiden. Om skolan i möjligaste mån präglas
av närhet, trygghet, samarbete, kamratanda, lojalitet, ärlighet och kunskap, kommer
framtidens samhälle dela dessa egenskaper.
Sverigedemokraterna vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och
respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras
och uppmuntras. Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en rad
genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola värd namnet.
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Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. PISA-unders ökningarna är

konstanta i att visa den svenska skolans bristfäUighet, den svenska skolan har rasat
ner från världsklassens piedestaler till Europas åtlöje. Mycket av detta beror på att
skolan förbigår att prioritera den mest grundläggande uppgift den egentligen har,
nämligen att förmedla kunskap. Istället ligger nuvarande fokus på en slags
värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv,
mångkultursperspektiv och genusperspektiv är det uteslutande fundamentet. Detta
är självklart mycket olämpligt och kontraproduktivt.
Skolan ska upprätthålla ordning och reda. Att skapa trivsam och fungerande

arbetsmiljö på våra skolor är i första hand inget ekonomiskt problem utan en fråga
om politisk vilja. Att skapa denna ordning är en nödvändighet och kan uppbäras av
relativt simpla reformer som exempelvis betyg i ordning och uppförande.
Skolan ska återigen ge lärarna den för undervisningen, essentiella ledarroll som det

är meningen att lärarna ska ha i klassrummet. Att hålla en professionell relation
mellan elev och lärare är en grundpelare för hela skolväsendet.
Skolan ska uppmuntra till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att ämnet idrott och

hälsa får ett större utrymme under skoltiden. Eleverna ska garanteras en
näringsriktig kost. Bland unga människor har övervikt och annan ohälsa blivit ett
problem. Därför ställer vi oss positiva till att fler skolor utvecklar en hälsoprofil,
och aktivt arbetar med hälsofrågorna. För detta krävs inte bara en hälsoutbildad
lärarkår, utan också en kostmedveten bespisningspersonal.
Skolan ska ha som viktig uppgift att frammana till informerade och miljömedvetna

människor. Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp. Råvaror
till servicehus och skolkök bör i första hand vara närproducerade. Detta gynnar inte
bara näringslivet i vår hembygd, utan också miljön.
För oss är det en självklarhet att en elev oberoende av var denne är född eller
bosatt ska erbjudas en högkvalitativ utbildning. Genom att åter låta staten ansvara
för skolan kan en rättvis och likvärdig skolgång återuppstå och med det även
lärarnas status. Friskolorna å andra sidan skall fungera som ett komplement till den
kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för
att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten på sin
verksamhet. Det är dock viktigt att den kommunala skolan inte lider till följd av en
för stor andel friskolor.
Sverigedemokraterna vill avskaffa den olämpligt kostsamma skattefinansierade
modersmålsundervisningen och istället omplacera dessa resurser till bland annat
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den mer väsentliga svenskundervisningen. Vill föräldrar att ett barn ska lära sig ett
annat

modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand. Gällande frågan
på kommunal nivå vill Sverigedemokraterna göra förändring i förskolan.

6. Familjen: Samhällets fundament
Familjen är essentiell för människan. Dess omhändertagande, kulturförmedlande
och fostrande roll är bland samhällets mest grundläggande byggstenar. Starka och
stabila familjer är därför ett fundament för harmoniska samhällsförhållanden.
Vår uppgift som politiker är att stötta dessa fundament, stötta familjerna. Vi ska
inte inkräkta på deras handlingsfrihet genom exempelvis obligatorisk
föräldraledighet. Istället ska vi skapa de bästa förutsättningarna för Sveriges och
Norrtäljes familjer.
Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att
barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familj epolitikens område.
Vi har tidigare poängterat vikten av gemenskap. Familjen är en individs första och i
många fall viktigaste gemenskap. Goda uppväxtförhållanden mynnar ofta ut i ett
gott framtida liv. Sverigedemokraterna varnar därför om den traditionella
kärnfamiljen. Vi värnar om den men vi ska alla inse att alla familjer inte ser ut som
sådana. Många ensamstående föräldrar, framförallt mödrar, gör en utomordentlig
insats för att hålla ihop sin familj, och skall erhålla samhällets fulla stöd för att klara
sin ibland mycket svåra situation. Norrtälje kommun ska erbjuda hjälp för såväl
kärnfamiljer som för ensamstående föräldrar.

7. Funktionshinder och tillgänglighet
De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika
förutsättningar och behov beroende på handikapp. Delaktighet och tillgänglighet
ska vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens
information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara
tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Kommunen ska i samarbete
med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade
meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förutsättningar. Samverkan med
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brukare och anhöriga anser vi är av största vikt för att få en god omsorg. Stöd och
service ska erbjudas till anhörigvårdare.
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8. Aldreomsorg
De äldre kommuninvånarna som byggt upp vår välfärd och som i hela sina liv
arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med
värdighet. Alldeles för många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och
en allt större del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres
anhöriga. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt
boende måste bli mänskligare. Politik handlar om prioriteringar, och äldreomsorgen
är högprioriterat i sverigedemokraternas vision. De äldre i Sverige förtjänar att få
tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att
äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark
oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Allt för många äldre utsätts idag för brottslighet eller försummelse. I syfte att skapa
en säker omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
Övervakningskameror sätts upp vid kommunens äldreboende och dess entréer i
syfte att avskräcka och i annat fall hjälpa till vid identifiering. Digitala låssystem bör
införas som komplement. Avgiften för trygghetslarm bör slopas då vi anser att
äldres trygghet aldrig skall vara en fråga om ekonomi. De äldre i Sverige förtjänar
att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.
Norrtälje kommun bör utveckla verksamheten med terapihundar inom
äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda. En
hundpatrull inom hemtjänsten som följer med personalen i det dagliga arbetet.
För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt
boende slopas helt.
Näfingsriktig och framförallt god mat ska serveras på de särskilda boendena, detta
gäller även matlådorna som hemtjänstpersonalen distribuerar till de privata
hemmen. Om maten är av god kvalitet och näfingsriktig så ökar känslan av
välbefinnande som ger en känsla av ökad livskvalitet, som i sin tur gör att personen
mår bättre fysiskt och psykiskt.
För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst ska
fungera som verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter
anhörigvårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst
Viu

A v .

SD

oooosiMons-

och hemtjänst med flexibla tider. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas
efter individuella behov och önskemål så att vårdtagaren upplever samhörighet och
gemenskap. De kommunala avgifterna för olika former av stöd ska hållas på en låg
nivå. Kommunen bör dessutom bedriva uppsökande verksamhet.
I sin roll som arbetsgivare bör kommunen ta ett särskilt ansvar att se över antalet
mellanchefer kontra vårdande personal, så att inte obalans uppstår.

9. Gästfrihetens ansvar
Samhörighet ligger till grund för solidaritet, omtanke och trygghet. Därför är det
viktigt att vi ansvarsfullt upprätthåller de element i samhället som skapar
samhörighet. Kultur, traditioner och gemensamt språk är bland de starkaste sådana.
Vi alla vet problematiken i att alstra samhörighet med den ansvarslösa
invandringspolitik som förs. Därför vill Sverigedemokraterna verka för ett stopp i
flyktingmottagandet i Norrtälje, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik
implementerats på riksnivå. Ett sådant flyktingmottagande skall då riktas mot
konventionsflyktingar och kvotflyktingar. Under tiden en ansvarslös
invandringspolitik förs måste vi även från kommunalpolitiskt håll arbeta för en
förändring på riksplanet. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men
menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär
att den inte sätter vår välfärd, trygghet och identitet på spel.
Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att
söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör
vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s
flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den
period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man
har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa
flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.
De asylsökande som inte längre har skyddsbehov och som vill återvända till sina
hemländer eller kulturella närområden ska uppmuntras att göra så. Kommunen ska
ha en resurs för detta i samarbete med migrationsverket och på så sätt hjälpa många
invandrare som verkligen vill återvända hem.
Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom
att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en
modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.

E tt gott stöd ska ges till de invandrare som. önskar återvända till sina hemländer.
För att tvingas stanna i ett främmande land av ekonomiska skäl är destruktivt för
såväl landet men framför allt också för individen.
Sverigedemokraterna anser att flyktingverksamheten framöver skall redovisas
separat i kommunens bokslut, ett så kallat mångkulturellt bokslut. Detta för att öka
transparensen i verksamheten och ge en bild av vilken täckning de statliga
ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel
subventionerar verksamheten. Den sociala utvecklingen ska också utredas i
bokslutet.

Många tiggare är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer, vilket
missgynnar individerna såväl som samhället. Detta samtidigt som Sverige har
finansierat en integration för dessa människor i deras hemländer. Detta missbruk
ska inte försörjas och därför uppmanar Sverigedemokraterna till att stoppa tiggeriet
för tiggarnas skull. Hårdare tag krävs då tiggeti. redan är förbjudet i Norrtälje
kommun.

10. Kultur och fritid
Sverigedemokraterna fokuserar på bevarande av vårt rika kulturarv samt att göra
kulturen bredare och mer tillgänglig för alla Norrtäljes invånare.
Vi vill värna vårt kulturarv för att på så sätt visa respekt mot tidigare generationer,
att minnas vad deras strävan och arbete har åstadkommit. Det sammanhållande
kitt som vårt gemensamma kulturarv utgör får inte underskattas. Varje samhälle
behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att
i förlängningen kunna hålla samman. Kommunen främjar detta genom att erbjuda
bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. Därför vill
vi se att den offentliga konsten har folklig förankring och gärna lyfter fram det
nationella och lokala kulturarvet.
Biblioteken ska främja fri åsiktsbildning och demokratiska principer.
Norrtälje kommun skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider på ett
traditionsenligt sätt.
Kommunalt kulturstöd skall inte gå till religiös eller politiserad verksamhet.
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Ungdomsidrotten är mycket viktig för kommuninvånarna. Många verksamheter
lider brist på idrottsledare och lokaler. Här vill Sverigedemokraterna nyttja
kommunens nyanlända, vilka skulle kunna få arbeta som idrottsledare inom den
idrott de behärskar, avlönade i form av aktivitets ersättning.
Sverigedemokraterna vill även effektivisera nyttjandet av kommunens
idrottsanläggningar. Alltför ofta står kommunens idrottshallar tomma. Bättre
styrnings- och bokningsrutiner kommer vi här att införa.

11. Miljö- och djurhållning
Forntid och framtid hänger ihop, så även i miljöpolitiken. Detta innebär att vi bör
förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något bättre. Därför ska
miljömedvetenheten genomsyra hela kommunen. Slutmålet för vår miljöpolitik är
ett ekologiskt hållbart samhälle som tar hänsyn till den svenska naturen, detta ska
uppnås med både beprövade metoder och modern teknologi, med
medvetandegörande och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart
levnadssätt. Inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade
levnadssätt hos enskilda medborgare.
Detta är särskilt viktigt i de fall där den enskilde medborgaren faktiskt saknar reella,
kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ. Yi anser dock att bestraffande åtgärder
ibland kan vara nödvändiga för att komma tillrätta med akuta problem och finner
det naturligt att företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också
tvingas kompensera för den skada de åsamkar.
Miljöpolitiken måste ständigt vägas mot andra viktiga samhällsvärden. Därför är det
viktigt att vi fördelar resurserna med omtanke och satsar på att förbättra den lokala
miljön och levnadsvillkoren för våra medborgare.
Svenskarna är ett naturälskande folk och Sverigedemokraterna vill bejaka den
egenskapen hos oss. Vi svenskar har inte bara ärvt vårt land av våra förfäder utan
också lånat det av våra barn.
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Man kan se omsorgen om djuren som ett mått på hur utvecklat ett samhälle är och
man ska sträva efter ett samhälle där inga djur utsätts för onödigt lidande.
Slaktmetoderna ska utgå från djuren och inte annat irrelevant som religiösa påbud,
slakten ska alltid vara så snabb och smärtfri som möjligt.
Sverigedemokraterna ställer sig mot vindkraft då det är en ineffektiv, dyr och i
många fall skadlig energikälla. Dessutom ska hushållen inte via elräkningen behöva
betala för ett förstört kulturlandskap.

12. Samhällsbyggnad
Sverigedemokraterna i Norrtälje är övertygade om att vår kommun kommer att bli
ett attraktivt alternativ till dyra och oroliga närförorter till Stockholm.
Arbetspendlingen kräver goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och
Arlanda. Med prioriteringar av dessa stomlinjer och stora, kameraövervakade
pendlarparkeringar kommer man snabbt in till sin arbetsplats. För dessa stomlinjer,
676:an och 677:an, får absolut inga nerdragningar av turtätheten ske. Yi kommer att
införa extra turer, utöver de befintliga, på 676:an, för att trafikera Arninge Centrum.
För att mildra bostadsbristen i kommunen kommer vi sverigedemokrater att
återlansera ”Egnahemsrörelsen” som Per-Albin Hansson och socialdemokraterna
drev på för att få bukt med trångboddheten på 1930-40 - talet. Tanken med denna
var att vanliga arbetare och lägre tjänstemän skulle få möjlighet att bygga egna
småhus med statens hjälp. Vi sverigedemokrater tror visserligen på
marknadskrafterna men i dagens alarmerade bostadssituation måste kommunerna
ta sitt ansvar och peka med hela handen. Vi kan inte överlåta allt åt ”byggherrar”
och mellanhänder i detta läge.
Vi Sverigedemokrater vill därför att Norrtälje kommun köper upp och
detaljplanerar lämpliga områden i nära anslutning till Norrtäljes stads och Rimbos
tillfartsvägar samt E l 8, alltså en bit utanför tätorten men fortfarande nära med bil
eller buss. Områdena ska ligga nära kommunalt VA, detta måste vara en
förutsättning. Områdena som detaljplaneras ska helst inte bestå av åkermark utan
snarare av magra skogspartier, gärna i söderläge. Detaljplanerna ska innefatta
tomträtter med ca 800-900 kvm yta samt vägnät, VA och elektrifiering. Ett lämpligt
antal tomter skulle kunna vara 400 stycken till att börja med, fördelade på lämpliga
detaljplanerade områden. Tänkt är att fördela dessa tomter i ett kösystem där
tomterna ska subventioneras. Villkorat för köpet är att ingen försäljning får ske
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första sju åren. Skulle detta avtal brytas så ska eventuell reavinst reduceras med en
kraftig avgift.
En del av kontantinsatsen skulle kunna reduceras genom att köparna själva
genomför en betydande del av byggnationen. Meningen är att få ner slutnotan till
intervallet 2 —2,5 miljoner, vilket är fullt rimligt för en småbarnsfamilj med
normala/låga inkomster och utan tidigare bostadskarriär.
Detta ”Egna Hems-projekt” skulle minska trycket på bostadsmarknaden i Norrtälje
och frigöra lägenheter.

13. Jämställdhet
Sverige kan på många sätt ses som ett föregångsland gällande jämställdhet och
jämlikhet, ett tryggt samhälle där alla har likställda rättigheter. Men ett urspårat,
fanatiskt och alltför ensidigt rättighets- och jämliktänkande leder till mycket
allvarliga hot mot det som vi i Sverige håller så kärt. Identitetskränkande,
kontraproduktiva, sexistiska fenomen som modern feminism, förnekar det
vetenskapliga faktum att det är biologiska skillnader mellan könen. Alltför mycket
genuspedagogik stympar barnens naturliga utveckling. Påtvingad föräldraledighet
förhindrar familjer att styra sina egna liv.
Alla dessa saker ställer sig Sverigedemokraterna, och alla andra med sunt förnuft
emot. Yi tror på lika rättigheter och skyldigheter för alla men det sistnämnda brukar
tyvärr ofta bortses, vilket är problematiskt för utan skyldigheter kan inga rättigheter
upprätthållas.
Kvinnofientliga tendenser inom vissa grupper flyttar fram sina positioner samtidigt
som kvinnors rörelsefrihet begränsas av en ökad otrygghet på gator och torg. I
Sverige anmäls det idag fler våldtäkter än i något annat europeiskt land, något som
var otänkbart för några decennier sedan. Samtidigt som människosmugglare och
hallickar närmast riskfritt kan exploatera kvinnor. Sverigedemokraterna vill satsa
mer på kvinnofrid och utökat stöd till kommunens utsatta kvinnor.
Sverigedemokraterna kommer att utöka stödet till Norrtäljes kvinnojour.
Norrtäljes kommun ska endast anställa och löna efter kompetens och inte
könstillhörighet, sexuell läggning eller etnicitet. Vi vänder oss mot alla former av
kvotering och särbehandling. Oavsett vad man kallar det så handlar det om
diskriminering och om att sätta andra saker än kompetens i främsta ledet.
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Ingen människa väljet sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot
människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras.
Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en
privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid. Vi motsätter oss därmed de
läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

14. Trygghet
Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna
står upp så väl för den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt
fysiska säkerheten. Alla prioriteringar måste vara inriktade på att skapa en
långsiktighet, ett hållbart utvecklingsarbete av Norrtälje kommun där fokus skall
ligga på gemensamhet och eget ansvar.
Sverigedemokraterna vill ha handling bakom orden för annars återstår bara tomma
ord som hånar varje person som drabbats av det oprovocerade våldet.
Det är naturligtvis viktigt ur ett samhällsperspektiv att analysera varför brott begås
för att på bästa möjliga sätt kunna stävja det. Negativa sociala faktorer avseende
socioekonomisk bakgrund, uppväxtförhållanden och andra bakomliggande faktorer
bör motverkas genom en rättvis fördelningspolitik. Varje barn har rätt till en bra
uppväxt, en utmärkt skola, och ett fungerande skyddsnät. En utbyggd välfärd med
rätt prioriteringar är det bästa sättet att motverka nyrekrytering i brottslighet.
Rättvisa handlar om upprättelse för brottsoffret, om att skydda samhället från
fortsatt brottslighet och om att samhället tydligt markerar mot dem. som skadar
andra. Vi ser inget motsatsförhållande mellan att å ena sidan värna brottsoffren och
de laglydiga medborgarna och å den andra sidan vårda och återanpassa dömda
brottslingar.
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15. Sverigedemokraterna Norrtelje föreslår att:
• Ett stopp införs för vidare utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden,
förutom på prioriterade områden
• Singö skola och Närtuna skola ska fortsätta sin verksamhet som tidigare
• Kommunen återgår till den gamla hemsidan för kommunen
• Norrtälje kommun subventionerar industrimark för att få hit fler företag
• Norrtälje kommun detaljplanerar och subventionerar villatomter i anslutning
till E l 8 och tillfartsvägarna
® Kommunen börjar tillämpa §12 och §14 i den av Norrtälje kommun
beslutade ordningsstadga Insamling avpengar samt Ambulerandeförsäljning så att
tiggeriet upphör
• Norrtälje kommun säger upp avtalet med migrationsverket
• Nattbustrafiken från Norrtälje till Rimbo och från Norrtälje till Hallstavik,
utökas, natten till lördag och natten till söndag
• Kommunen inför kameraövervakning av pendlarparkeringarna
• Linje 676 utökas med en extra kvällstur kl 19.30 för att hämta passagerare
vid Aminge köpcentrum
• Norrtälje kommun utökar stödet till kvinnojouren
• Kommunen bör främst prioritera kärnverksamheterna
• Kommunen bör vara öppen för medborgarförslag
• Kommunen bör ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin bör
vitaliseras
® Kommunalt kulturstöd inte ska gå till politisk eller politiserad verksamhet
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16. Yrkanden
Sverigedemokraterna Norrtelje yrkar:
• Bifall till Moderaternas budget för 2016 i sin kelhet

Tilläggsyrkande till budgeten från Sverigedemokraterna
Bakgrund
Vad gäller befolkningsutvecklingen lever vi för tillfället i en synnerligen osäker tid. Asylinvandringen
slår rekord samtidigt som signaler syns från regering och riksdag att kommuner skall bli skyldiga att ta
emot flyktingkvoter. Vad detta innebär och vilka statsbidrag som kan påräknas är för närvarande högst
osäkert.
Vi vet att Försvarsmakten har resurser avseende såväl personal som materiel, vilket visades bland annat
i samband med branden i Norberg. Dessa resurser kan bli aktuellt att använda även i samband med en
akut flyktingsituation.
Yrkande för komplettering av budgeten
Vi yrkar därför att kommunstyrelsen åläggs att noga följa utvecklingen samt, om det visar sig att
beslutad budget riskerar att inte kunna följas, presenterar läget för Kommunfullmäktige med ett eller
flera handlingsalternativ för att uppfylla de krav som regering och riksdag kan komma att ställa på
kommunen.
Ett sådant handlingsalternativ är att förbereda en större tältförläggning som med kort varsel kan
färdigställas på Mellingeholms flygplats. Minst 2 stycken 70 meter långa och 13 meter breda
varmluftstält ska lånas från Försvarsmakten på Amfl Berga. (Dessa vannhåller- torrluftar idag
bandvagnar, båtar m.m.) Försvarsmakten skall förberedas på att 2 bataljoner hemvämsmän/kvinnor
skall tjänstgöra som stödpersonal. När reglementerade dagar är gjorda erbjuds frivillig tjänstgöring
enligt s.k. brandmannaavtalef. Frivilligorganisationer ska samverka med försvaret. Asylsökande med
tak överhuvudet i vanliga bostäder skall tjänstgöra för tolkning mm.
Alternativ till detta kan bli att stänga Sportcentrum, Folkets hus osv. för samhällsmedborgama och där
inrätta flyktingförläggningar.
Denna text bör, efter anpassning, fogas till budgeten som direktiv till kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna i Norrtälje
Karl-Göran Edberg
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Budget
Folkpartiet liberalerna
En liberal vision för Norrtälje
Folkpartiet liberalernas vision är att Norrtälje ska vara en växande kommun, där fler
m änniskor väljer att leva. En kommun där människor vill driva och starta företag, där
människor får utvecklas, där entreprenörskap får blomstra och där natur och kultur ses som
en värdefull resurs som ger samhället extra attraktionskraft.
Kunskap frigör både individen och tanken. Vår liberala vision fö r kunskap handlar inte bara
om att ungdomar ska bli anställningsbara och få ett jobb. En liberal skolpolitik fokuserar på
allas rätt till kunskap och bildning. Alla ska ha möjlighet att utvecklas till toppen av sin
förmåga. Kultur är i vid mening innehållet i det liv vi lever. Kulturens betydelse fö r samhällets
utveckling måste få ett större erkännande i Norrtälje kommun, men samtidigt ska
kulturpolitiken värna kulturens eget värde gentemot rena nyttoändamål.
Vi vill skapa förutsättningar fö r människor att själva utforma sina liv från förskolan till
äldreboendet och allt däremellan. Vi vill att vård och omsorg ska ha hög kvalitet och möta
medborgarnas behov, under hela livet. Valfrihet ska värnas inom hela välfärdssektorn. När
nu äntligen Tiohundraprojektet ska permanentas, är det viktigt att ta tag i de stora
utmaningar i ökade vård- och omsorgsbehov som kommer att finnas i framtiden. Därför är
det nödvändigt att vård- och omsorgskedjorna håller ihop, samt att vård och omsorg blir så
nära individen som möjligt. Stockholms läns landsting har beslutat om en framtidsplan för
hälso- och sjukvården i länet. Där kan vi i Norrtälje visa hur man kan arbeta i en
sammanhållen struktur, men även dra lärdom av den stora kompetens inom vård och
omsorg som finns i övriga Stockholms län.
Vi vill att hela Norrtälje kommun ska växa och att det ska byggas nya moderna bostäder och
stadsdelar i samklang med kulturmiljö och historia. Vi vill se en samhällsplanering där
människan står i centrum. Kommunen behöver både en stadsarkitekt och ett skönhetsråd.
Vi arbetar fö r att Norrtälje kommun ska ha en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller
klimat- och miljöfrågor, och att det ska finnas tydliga och mätbara mål för kommunens
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miljöarbete. Vi vill främja en ekonomiskt stabil utveckling när det gäller investeringar och
drift i infrastruktur fö r vatten- och avlopp, liksom avfallshantering.
Vi liberaler arbetar fö r ett öppet, transparent och tolerant samhälle med respekt för
människors olika livssituationer och livsval. Vi vill att Norrtälje kommun ska vara en kommun
som präglas av högsta servicenivå, tillgänglighet och öppenhet mot omvärlden.

Ekonomi
Att trygga den ekonomiska utvecklingen samtidigt som kvaliteten på skola, vård och omsorg
utvecklas och säkras är kommunens viktigaste uppgift. En ansvarsfull hantering av ekonomin,
en politik fö r fler arbetstillfällen och fler skattebetalare är grunden för att Norrtälje kommun
ska utvecklas positivt.
Samtidigt står Norrtälje kommun inför en stor demografisk utmaning med en åldrande
befolkning. Vi upplever dessutom just nu den största flyktingtillströmningen sedan andra
världskriget i Europa och m änniskor på flykt söker sig också till vår kommun. Detta ställer
höga krav på kommunen under den närmsta tiden, men utgör en stor möjlighet i det längre
perspektivet.
Det är viktigt att använda kommunens ekonomiska resurser på ett effektivt och ansvarsfullt
sätt. A tt "effektivisera" innebär att utveckla arbetsmetoder, så att man får ut lika mycket
med lägre insats eller mer fö r oförändrad insats. Att bara lägga in "destinerade
kostnadsneddragningar" innebär att man skär ned i verksamheten och således får ut mindre
verksam het d.v.s. ingen effektivisering.
En förutsättning fö r att utveckla arbetsm etoder för effektivisering är ofta ett inledande
tillskott av resurser fö r att möjliggöra ett sådant arbete. Folkpartiet vill se ett systematiskt
och genom tänkt långsiktigt arbete i Norrtälje kommun för att hitta effektivare användning av
de ekonomiska resurser som finns tillgängliga, istället fö r schablonmässiga
kostnadsneddragningar, som bara leder till nedskuren verksamhet fö r kommunens
medborgare.
Vi vill att Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för att
m edarbetare får växa och utvecklas. Ett kontinuerligt arbete för att främja kommunens
kompetensförsörjning bör inledas omgående. Det ska råda nolltolerans mot mobbing på
komm unens arbetsplatser.
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Skola
Vi ser med oro på det budgetförslag och den verksamhetsplan som m inoritetsstyret
presenterat. Besparingarna på skolans område under kommande år är mycket
bekymmersamma utifrån de behov som finns. Samtidigt konstaterar vi att just skolans
om råde rymmer stora osäkerheter inför framtiden, då den skolutredning som partierna
enats om redan före valet 2014 inte genom förts på det sätt som förväntats och den framtida
personalorganisationen framstår som oklar.
Alla elever har rätt till en god utbildning. Flickor och pojkar ska ha samma m öjligheter i
skolan. Skolan är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. A tt lyfta
och säkerställa kvaliteten i all utbildning, från förskola till Komvux är en huvuduppgift för
kommunen, i det förslag till verksamhetsplan som lagts saknar vi en tydlig inriktning för
skolans verksamhet.
Norrtälje kommun behöver ta ett sam lat grepp om det systematiska kvalitetsarbetet på alla
nivåer inom utbildningsorganisationen. En av de viktigaste punkterna kring detta handlar om
uppföljningen av skolresultaten. I sin senaste rapport skriver Skolinspektionen "Eftersom
Norrtälje kommuns uppföljning och analys av grundskolans verksamhet brister saknar dock
huvudmannen till vissa delar förutsättningar att göra detta arbete." Denna allvarliga brist
och kritik från Skolinspektionen manar till handling.
För att nå framgång med införandet av pedagogiska bokslut krävs att dessa tas på stort allvar
i organisationen. Det behöver också följas upp om införandet av pedagogiska bokslut är en i
sig tillräcklig åtgärd, eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att följa upp
skolresultaten. Vidare behöver mål sättas upp fö r uppföljning av skolresultaten.
Från och med 1 juli 2015 gäller skollagens krav på behörighet fullt ut, vilket innebar krav på
att lärare ska vara ämnesbehöriga och att betyg endast får sättas av legitimerad lärare. Detta
ställer stora krav på skolorganisationen så att lärarresurserna kan användas på ett effektivt
och ändam ålsenligt satt. Vi menar att det är en mycket prioriterad fråga både på kort och
längre sikt att säkerställa hela skol- och utbildningsområdets kompetensförsörjning och att
arbeta för att kommunen attraherar kvalificerade rektorer och lärare.
För att erbjuda en skola av högsta kvalitet behöver vi bra lärare. För att behålla dessa och för
att kunna locka hit de bästa lärarna vill vi se flera permanenta förstelärare, höjda lärarlöner
och erbjuda m öjligheter till en attraktiv löneutveckling generellt. Det behövs också bra
arbetsvillkor i övrigt för lärarna och det är viktigt att lärare får ägna sig åt att vara just lärare.
Central rättning av nationella prov, bör vara en del i detta. Vidare måste rektorerna ges
rimliga förutsättningar att fullfölja sina uppdrag, inte minst vad det gäller uppdraget som
pedagogiska ledare. En översyn bör göras av hur rektorernas administrativa arbetsbelastning
ska minska. Detta är en viktig fråga inte minst fö r att motverka de många och långa
sjukskrivningarna bland skolpersonalen. Kommunen bör även ta fram en handlingsplan för
hur man ska komma till rätta med sjukfrånvaron bland lärarna.
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Vi vill understryka vikten av arbetsro för både elever och lärare i skolan. A tt på ett kraftfullt
och systematiskt sätt förebygga och förhindra mobbning är av högsta prioritet.
Varje elev har och ska ha rätt att välja förskola och skola. Vilka skolor som ska finnas avgörs i
grunden av vilka skolor som väljs. I ett större perspektiv är tillgången till skolor av god
kvalitet i hela kommunen en strategisk fråga för att göra hela kommunen attraktiv. Det är
därför angeläget att utveckla och kvalitetssäkra bygdeskolorna. Vi behöver också hitta
samverkansm öjligheteroch samarbetsformer mellan skolor som innebär att man kan dra
nytta av stordriftsfördelar.
Norrtälje kommun är med sina 58 000 invånare en av de större kommunerna i landet.
Genomsnittskommunen har 15 000 invånare. Norrtälje är den ojämförligt största kommunen
till ytan i Stockholms län och därmed också i södra och mellersta Sverige. Jämfört med andra
kom m uner i Norrtäljes storleksklass, bor endast 30 % av kommunens invånare i centralorten,
där det vanliga annars är 50-65%.
Norrtälje är således en särskilt utpräglad landsbygdskommun. Ett förhållandevis större antal
mindre skolor är därför både naturligt och välkommet, även om detta leder till en något
högre genomsnittlig elevkostnad i kommunen på samma sätt som socio-ekonomiska
förhållanden och en hög andel nyanlända skolelever kan göra.
Det är angeläget att fokusera på kvalitet och resultat och inte bara kostnad per elev. Istället
för att enbart mäta kostnad per elev borde kommunen mäta kostnader i jäm förelse med
resultat och betyg. M ed en resursfördelning som speglar medvetna val blir det lättare att
mäta och jämföra och därmed även lättare för kommunen att organisera och prioritera
resurserna inom och mellan de olika skolorna.
Tillgången till skolbibliotek som uppfyller skollagens krav är fundamental fö r att ge eleverna
chans att nå kunskapsmålen och detta är ett område som kontinuerligt måste följas upp.
Folkpartiet föreslår att barn- och skolnämnden ska tillföras 15 m iljoner kronor utöver
kommunstyrelsens förslag fö r budgetåret 2016.

Boende
Bristen på bostäder för både unga och äldre, för de som redan bor i Norrtälje och för dem
som vill flytta hit är stor. Kommunen behöver skyndsamt en plan fö r ett socialt och
miljömässigt hållbart bostadsbyggande i kommunens olika delar. Det gäller särskilt bristen
på hyreslägenheter.
Kommunen måste ta ett stort ansvar både för att se till att nödvändiga planer upprättas men
också att bedriva en tillväxt- och exploateringspolitik som inte ytterligare driver upp
byggkostnaderna. M arkpolitiken måste vara väl avvägd och ska syfta till att främja inflyttning
och boende i kommunen och inte enbart ha som kortsiktigt mål att maximera kommunens
finansiella intäkter.

4

Kultur
M ed Roslagsmuséet, Norrtälje museum, Pythagoras och en rad lokala museer och
hembygdsgårdars samlingar har Norrtälje goda förutsättningar för ett brett och samlat
utbud av vårt historiska och nutida kulturarv. Det är viktigt att detta görs så tillgängligt som
möjligt fö r kommunens invånare såväl som besökare och särskilt för våra skolor. Här kan en
framtida användning av gamla brandstationen fö r kulturella ändamål vara en tillgång. Det är
viktigt att kommunens bibliotek görs tillgängligt när invånarna har bäst möjligheter att
utnyttja det. Öppenhet
Norrtälje kommun ska präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter. Det
innebär att strategiskt arbeta för att synliggöra och säkerställa mänskliga rättigheter vad
gäller bl.a. jäm ställdhet, HBTQ-rättigheter, de nationella m inoriteternas rättigheter samt
barnens rättigheter i kommunens dagliga verksamhet.

Förslag till beslut
Folkpartiet liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta
att anslå ytterligare 15 miljoner kronor till barn- och skolnämnden fö r budgetåret 2016
Folkpartiet liberalerna föreslår kommunfullmäktige att gällande barn- och skolnäm nd
besluta
1. att uppdra till nämnden att ta fram en ny strategi fö r att öka lärarlönerna och lärarnas
karriär- och löneutveckling
l. a t t uppdra till nämnden att ta fram ett samlat grepp om det systematiska kvalitetsarbetet
utifrån vad som ovan anförts
3 . att uppdra till nämnden att göra en översyn av rektorernas arbetsbelastning
4. att uppdra till nämnden att ta fram en handlingsplan för att förebygga sjukskrivningar
inom skolans område
5. att uppdra till nämnden att tillse att alla elever har tillgång till skolbibliotek med utbildad
personal
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6. a tt uppdra till nämnden att se över kvalitets- och resultatutvecklingen inom skolan enligt
vad som ovan anförts
7. a tt uppdra till nämnden att upprätta en handlingsplan för aktiv nolltolerans m ot mobbing
kommunens skolor
Folkpartiet liberalerna föreslår kommunfullmäktige att gällande kultur- och fritidsn äm n d
besluta
8. a tt uppdra till nämnden att se över bättre öppettider för biblioteken på lördagar och
söndagar
Folkpartiet liberalerna föreslår kommunfullmäktige att gällande sjukvårds- och
om sorgsnäm nd besluta
9. a tt uppdra till nämnden att ordna särskilt boende och hemtjänst med finsktalande
personal fö r dem som efterfrågar detta
Folkpartiet liberalerna föreslår kommunfullmäktige att gällande kom m unstyrelse besluta
10. a tt uppdra till kommunstyrelsen, att upprätta en plan för ett socialt och miljömässigt
hållbart bostadsbyggande i kommunens olika delar
11. att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt inrätta en tjänst och funktion som
stadsarkitekt
12. a tt uppdra till kommunstyrelsen att inrätta ett skönhetsråd
13. att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett strategiskt klimat- och miljöprogram
inklusive policy fö r offentlig upphandling
14. a tt uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för synliggörande av de
fem nationella m inoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella m inoriteter och
m inoritetsspråk
15. a tt uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för kommunens arbete
med FNs barnkonvention

6

16. a tt uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för aktiv nolltolerans mot
m obbing på kommunens arbetsplatser

För Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp
Karin Karlsbro, Gruppledare
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NORRTÄLJE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2015-11-02
Komm unfullm äktige

§200

Dnr 2015-001319 042

Delårsrapport 2 per augusti för kommunen samt
redovisning av bolag och kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Norrtälje
kommun.
2. Sjukvårds- och omsorgsnämnden ska i sitt arbete mot god ekonomisk
hushållning säkerställa att i styrning, uppföljning och rapportering
tillämpa fullständig följsamhet till den av KF fastställda
styrprocessen för Norrtälje kommun.
Reservation och protokollsanteckning

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sverigedemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun inte till fullo uppnår god
ekonomisk hushållning för år 2015.1 dagsläget är det svårt att bedöma
styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per
augusti och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts på årsbasis.
Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat för kommunen som helhet
vid årets slut på 25 rrmkr, 0,7 % avvikelse enligt balanskravet, vilket är bättre
än prognosen i delårsrapport 1 som var 3 mnkr. Trots förbättrad prognos är
detta oroande. Inom hela kommunen måste åtgärder vidtas för att sänka
kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i alla verksamheter. Resultatet
i kommunen per augusti uppgick till 8 mnkr före balanskravsjusteringar och
ett negativt resultat på -2 mnkr efter balanskravsjustering.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 142, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 187, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015.
Delårsrapport 2 för per augusti 2015.
Finansrapport
Projektuppföljning investeringar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-02

Kommunfullmäktige

§ 200 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) meddelar att Sverigedemokraterna lämnar
protokollsanteckning.
Kjell Jansson (M) yrkar att 15 mnkr från AF A-försäkringen sätts in i
kommunens pensionsfond.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om bifall till kommun
styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om bifall till eller avslag på Kjell Janssons (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Beslutet ska skickas till
Ir e n e D ic k m a n , e k o n o m ic h e f
S tr a te g ista b e n , e k o n o m ia v d e ln in g e n
Ö v e r fö r m y n d a r e n
S a m tlig a n ä m n d e r
K o m m u n a l R e v is io n
N o r r tä lje K o m m u n h u s A B

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(66)

Yrkande avseende protokollsantecknmg vad gäller väsentliga händelser
Inget är sagt avseende militära ”samrådsområdet” i anslutning till Väddö skjutfält. Vi i SD anser att
detta handlar om ett myndighetsövergrepp med omotiverat intrång i den privata äganderätten för
fastighetsägare på Väddö.
Det bör därför noteras att kommunledningen informerats om detta förhållande, inklusive ojämlik
behandling av av Väddö, jämfört med Ravhmda, tidigt under 2015. Vi har sedan dess noterat att alls
inget tycks ha hänt i ärendet. Detta faktum bör noteras i anslutning till ”väsentliga händelser” eller
snarare avsaknad av sådana.
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Kommunfullmäktige

Dnr 2015-001316 344

§201

Investeringsanslag för utbyggnad av det kommunala
VA-ledningsnätet i Grisslehamn
Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja kommunstyrelsen 52 500 tkr i investeringsanslag för
kostnader att förnya va-anläggningama samt för att bygga ut va
ledningsnätet i norra delen av Grisslehamns samhälle.
2. Finansieringen sker med egna medel.
3. Framtida kapitalkostnader på ca 2 900 tkr per år betalas av VAkollektivet när anläggningen tas i drift och att projektet kommer att
påverka VA-kollektivet negativt ekonomiskt då projektet inte är
sj älvfinansierande.
4. Kommunstyrelsen far i uppdrag att genomföra nödvändiga ny- och
ombyggnadsarbeten.
Sammanfattning av ärendet

I februari 2013 hemställde Bygg-och Miljönämnden kommunfullmäktige om
att utbyggnad av kommunalt VA i Grisslehamn snarast bör ske med
hänvisning till människors hälsa och miljö (Dnr BoM 2012-1277).
Förstudiefasen är nu avslutat och beslut kan fattas om investeringen som
behövs för att åtgärda utsläppssituationen i Omöviken, samt möjliggöra att
boende i norra delen av Grisslehamns samhälle får tillgång till kommunalt
vatten- och avlopp. Förslaget innebär en utbyggnad av det kommunala VAledningsnätet, samt en komplettering och förnyelse av vattenverk och
avloppsreningsverk på orten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 137, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 183, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2015.
Förstudie med bilagor.
Karta över det föreslagna verksamhetsområdet.

Utdragsbestyrkande

30(66)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige

§ 201 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Anders Fransson (ROOP), Margareta Lundgren (S) och
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Berit Jansson (C), Ingmar Ögren (SD) och Ingmar Wallén (M) yttrar sig.

Beslutet ska skickas till
H e le n L o tt, t.f. sa m h ä llsb y g g n a d s d ir e k tö r
S ig r id d e G e y te r , V A - c h e f
P e te r L e o n a r d sso n , V A -a v d e ln in g e n

Utdragsbestyrkande

Justerandes s ig n ^ „

ca a j
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Dnr 2015-001317 040

§202

Investering 2016 - Norrtälje nya brandstation.
Nybyggnation av brandstation vid södra infarten
Kommunfullmäktiges beslut

1. Investeringsmedel om 110 000 tkr anslås till byggnation av ny
brandstation vid södra infarten till Norrtälje inklusive infrastruktur.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Ökade lokalkostnader om 5 219 tkr årligen, från och med 2018, ska
inarbetas i Norrtälje kommuns, verksamhetsplan.
Sammanfattning av ärendet

I samverkan med räddningstjänsten har fastighetsavdelningen utrett olika
alternativ för att ersätta nuvarande brandstation i Norrtälje tätort då
nuvarande lokaler är undermåliga. Utvecldingen av Norrtälje tätort har
medfört att nuvarande brandstation delvis ligger inklämd mellan industri-,
affärs- och utbildningsområden, vilket påverkat framkomligheten vid
utryckning negativt. Därför föreslås en placering vid södra infarten vilket
kommer förbättra insatsmöjlighetema avsevärt till stora delar av kommunen
och bedömningen är att placeringen även ligger strategiskt utifrån ett längre
tidsperspektiv, med avseende på kommunens fortsatta tillväxt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 184, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
Investeringsberedning
Rapport Sweco
Räddningstjänstens rapport
Skissförslag
Riskutredning
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Anders Fransson (ROOP), Ingrid Landin
(MP) och Karin Karlsbro (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande

32(66)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-02
Kommunfullmäktige

§ 202 forts
Ingmar Wallén (M) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Beslutet ska skickas till
H e le n L o tt, t.f. sa m h ä llsb y g g n a d s d ir e k tö r

Peter Elenfalk, fastighetschef
Magnus Wallin, räddningschef
Tom Grundell, lokalförsörjningschef
Jesper Stavre, fastighetsavdelningen
Christer Bergh, räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000146 251

§203

Godkännande av exploateringsprogram Lommarstranden, inklusive markanvisning gällande del av
fastighetenTälje 4:62
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsprogrammet
Lommarstranden
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta
detaljplanearbete
3. Kommunfullmäktige- godkänner samverkansavtal med
Roslagsbostäder AB innebärande markanvisning om minst 15 250
m2 ljus BTA för byggande av hyresrätter
4. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal med Magnolia
Bostad innebärande markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA
för byggande av hyresrätter
5. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal med Credentia AB
innebärande markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för
byggande av bostadsrätter i flerbostadshus
6. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal med Kämhem
innebärande markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för
byggande av bostadsrätter i flerbostadshus och bostadsrätter i rad/par-/kedjehus
7. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal med
Lommarslcogen Utveckling AB innebärande markanvisning om minst
15 250 m2 ljus BTA för byggande av småhus och rad~/parhus
8. Kommunens kostnader för genomförande av exploateringsprogram
met ska finansieras via exploateringsintäkter och anläggningsavgifter
för VA.
Sammanfattning av ärendet

Norra Nordrona i Norrtälje föreslås exploateras för bostäder och utvecklas
till en ny bamvänlig och natumära stadsdel. Området kallas Lommarstranden
och ska utvecklas till en ny stadsdel i Norrtälje som fokuserar på både
dagens och kommande generationer. Exploateringen bedöms utgöra en stor

Utdragsbestyrkande
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§ 203 forts
samhällsnytta och anses vara förenligt med kommunens översiktliga
planering. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför ett exploateringsprogram
som ska styra och samordna exploateringsprocessen Ifån början till slut.
Avsikten är att en samverkan av fem stycken olika exploatörer samt
kommunen gemensamt utvecklar Lommarstranden.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 140, den 19 oktober 2015. Vänsterpartiets
ledamot och Folkpartiets ledamot deltog inte i beslutet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 185, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2015.
Översiktskarta
Samverkansavtal med Roslagsbostäder AB
Samverkansavtal med Magnolia Bostad
Samverkansavtal med Credentia AB
Samverkansavtal med Kärnhem
Samverkansavtal med Lommarskogen Utveckling AB
Exploateringslcalkyl
Exploateringsprogram Lommarstranden
Kalkyl från gata/park om gatukostnader och framtida driftkostnader
VA-kalkyl
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Anders Fransson (ROOP), Catarina Wahlgren (V), Mats
Wedberg (MP), Olle Jansson (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lennart Rohdin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
skriftlig protokollsanteckning från Folkpartiet.
Catarina Wahlgren (V) lämnar skriftlig protokollsanteckning från
Vänsterpartiet.
Johannes Folkesson (V), Mikael Strandman (SD) och Berit Jansson (C)
yttrar sig.

Beslutet ska skickas till
H e le n L o tt, t.f. s a m h ä llsb y g g n a d s d ir e k tö r

Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, mark- och exploateringschef
Kerstin Diel, exploateringsingenjör
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Särskilt yttrande
Ärende 15
Godkännande av exploateringsprogram Lommarstranden, inklusive markanvisning
gällande del av fastigheten Tälje 4:62
Norrtälje kommun behöver fler bostäder såväl i Norrtälje stad som i övriga delar av

kommunen, och det gäller bostäder av olika upplåtelseformer - inte minst hyresrätter.
Det är därför välkommet med den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje stad. Den
kommer att fylla viktiga bostadsbehov.
Mot bakgrund av det stora behovet av hyresrätter, inte minst för unga som vill flytta hemifrån
och for äldre som vill flytta till något mindre, är det oroande att andelen hyresrätter i
kommunens bostadsbyggande är så pass lågt. Hyresrätter är också en modem bopendeform i
storstadsregioner med stor rörlighet.
Den stora exploateringen av Hamnen kommer i allt väsentligt att erbjuda andra
upplåtelseformer, som ställer stora krav på betalförmåga hos tänkta boende. Vi beklagar
därför att andelen hyresrätter inte gjorts högre för den i staden mer perifert belägna nya
stadsdelen Lommarstranden, vilket hade kunnat balansera mot de bostadsrättstäta mera
centralt belägna delarna av staden.
Folkpartiet liberalerna

Protokolisanteckning angående exploatering av Lommarstranden
Lommarskogen/Lommarstranden/Lommarhöjden/Nordrona, kärt barn har många namn, och nu ska
området exploateras. Vi ser positivt på det, det är kommunal mark som ligger i direkt anslutning till
såväl staden som stora naturområden. Det är också positivt att en stor andel av bostäderna planeras
bli hyresrätter och att området ska exploateras så att rekreationsvärden bibehålls och förstärks. Vi är
dock besvikna över att kommunen inte utnyttjar möjligheten att styra mot låga boendekostnader för
framtida hyresgäster. Detta skulle kunna göras genom markanvisningstävlingar med en förutbestämd
hyra, där den vinner som erbjuder den bästa kvaliteten med de givna förutsättningarna. Göteborg
har prövat denna form av upphandling och där har man i vissa områden lyckats komma ner till en
hyresnivå på 1000 kr/mI2 och år. Detta innebär att hyran för en etta på 36 m2 blir 3000 kr/månad. Ett
annat sätt att hålla boendekostnaderna nere är att använda sig av tomträttsinstitutet istället för att
sälja marken.
Kommunen provar i och med exploateringen av Lommarstranden en ny modell som bygger på
samverkan mellan fem exploatörer och kommunen. I Vänsterpartiet tycker vi att det är mycket viktigt
att bevaka att det är kommunen som behåller kommandot i detta arbete. Det är kommunens
invånares behov av bostäder, service och rekreation som ska styra processen, inte enskilda
exploatörers vinstintressen. Det har tidigare funnits ett mål om att all verksamhet på Nordrona ska
ha anknytning till högre studier och vi tycker att detta skulle kunna gå att bygga vidare på genom att
låta exploateringen ske med lösningar som ligger i forskningsframkant inom miljö/klimatområdet.
Det uttalas att det ska bli en grön stadsdel, vi hoppas verkligen att det då också finns möjligheter att
prova på nya smarta lösningar och att detta betonas av kommunen som samarbetspartner i
projektet.
I hamnen får vi bad, barn och båtar. På Lommarstranden får vi fler barn, familjer och rekreation. För
att detta ska bli verklighet vill vi i Vänsterpartiet att det redan från början planeras in kommunal
skola och förskola i området, gärna med forskningsprofil kopplat till Campus verksamheter,
universitet eller högskolor.

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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Dnr 2013-001690 214

§204

Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i
Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med
flera i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för fastigheterna Brännäset 9 med flera fastigheter är en del i
projektet med omvandling av Norrtälje Hamn. Planen utgör ett kvarter i den
nya stadsdelen och är det första kvarteret som planläggs i området. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadskvarter med möjlighet för
centrumändamål i bottenvåning. Området bedöms kunna inrymma ca 60
lägenheter. Brännäset Förvaltning AB inkom 2012-04-23 med en förfrågan
om planbesked avseende ny detaljplan för fastigheten Brännäset 9 samt del
av kommunens angränsande fastigheter Tälje 3:1, 3:14 och 3:216.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-20, AU § 173, att lämna
ett positivt planbesked. Den 10 december 2014 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att sända ut planen för granskning under perioden 2014-12-23
till 2015-01-27.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 140, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutslcotts beslut, § 41, den 7 oktober
2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
Plankarta, version 1.0
Planbeskrivning, version 1.0
Samrådsredogörelse, 2014-11-20
Granskningsutlåtande, 2015-09-10
Verifikat att kaj är tillräckligt stabil.

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Ingrid Landin (MP) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
H e le n L o tt, t.f. sa m h ä llsb y g g n a d s d ir e k tö r
L o tta L a g e r g r e n , p la n k o o r d in a to r , p la n e r in g s- o c h u tv e c k lin g s a v d e ln in g e n

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000807 045

§205

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet
Norrvatten
Kommunfullmäktiges beslut

KommunMlmäktige godkänner Kommunalförbundet Norrvattens hem
ställan om utökad låneram till 1 200 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Kommunalförbundet Norrvatten
far en utökad låneram till 1 200 miljoner kronor. Den utökade låneramen är
en konsekvens av att Norrtälje kommun valt att följa huvudalternativet i
avtalet med Norrvatten avseende finansiering vid anslutningen till
Norrvattenledningen. Huvudavtalet innebär att Norrtälje kommun betalar av
anslutningsavgiften över 40. år. Detta kan omförhandlas 2017.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 143, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 169, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Hemställan från Kommunalförbundet Norrvatten.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
P e te r W a h lq u ist
S ig r id d e G e y te r , V A - c h e f
A n n ic a J o h a n sso n , f in a n s c h e f
K o m m u n a lfö r b u n d e t N o r r v a tte n

Juster
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§206

Dnr 2015-000163 091

Motion från Mikael Strandman (SD) om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens
beslut samt vad som redovisas i socialkontorets yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Mikael Strandman (SD) lämnade in en gruppmotion från
Sverigedemokraterna på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari
2015, § 1 9.1 motionen föreslås att Norrtälje kommun snarast möjligt upphör
med institutionsplaceringen av så kallade ensamkommande flyktingbarn och
istället placerar dessa i familjehem där värdfamiljen ”handplockas” efter
noggrann utvärdering av en ”matchningsgrupp” bestående av en representant
för de olika partierna i kommunfullmäktige samt personer från
socialkontoret och socialnämnden. Socialnämnden behandlade motionen den
27 augusti 2015, § 83 och föreslog att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till socialkontorets tjänsteutlåtande från den 19 augusti
2015.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 144, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 170, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2015.
Motion från Mikael Strandman (SD)
Socialnämndens beslut den 27 augusti 201, § 83
Socialkontorets tjänsteutlåtande den 19 augusti 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Strandman (SD), Christina Hamnö (V), Irene Brändström (ROOP)
och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign
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§207

Dnr 2015-000395 091

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

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vad som
redovisas kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 21 augusti
2015.
Reservation

Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
for eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ann Lewerentz (M) lämnade in en gruppmotion från Moderaterna på
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2015, § 8 9 .1 motionen
föreslås att erbjudandet om ABC-utbildning utökas till att gälla föräldrar
med bam i förskoleåldern och fler utbildningstillfällen erbjuds i kommunens
samtliga huvudorter. Med hänvisning av vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande föreslår kommunstyrelsen att
motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 145, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 171, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015.
Motion från Ann Lewerentz om utökad utbildning i ABC för alla föräldrar
med bam- i förskolan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ann Lewerentz (M) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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§ 207 forts
Beslutsgång

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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§ 208

Dnr 2014-002397 091

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman
(SD) avseende fria resor på SL utanför rusningstid för
kommunens pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad som redovisas
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 9 september 2015.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig
till förmån for eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ingemar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) lämnade in en
gruppmotion avseende fria resor på SL utanför rusningstider på
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2014, § 183.1
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar undersöka kostnaden för
att införa gratis resor under lågtraflk för pensionärer över 70 år
mantalsskrivna i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
motionen avslås.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 146, den 19 oktober 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 172, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Motion från Ingemar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) om fria resor
på SL utanför rusningstider på kommunfullmäktiges sammanträde den 10
november 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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§ 208 forts
Beslutsgång

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Dnr 2015-001262 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
m.fl. till val- och förtroendemannanämndens
ordförande angående parlamentarisk utredning för att
se över ersättningsbestämmelserna, ERS
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Catarina Wahlgren (V) m.fl. ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 28 september 2015, § 182, följande interpellation till
val- och förtroendemannanämndens ordförande angående parlamentarisk
utredning för att se över ersättningsbestämmelserna, ERS.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 209.
Beslutande sammanträde

Val- och förtroendemannanämndens ordförande Louise Branting (C) yttrar
sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........ .” Bilaga § 209.
Catarina Wahlgren (V), Anders Fransson (ROOP), Olle Jansson (S),
Johannes Folkesson (V) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Louise Branting angående den parlamentariska
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

Svar på Interpellation från Catharina W ahlgren, Christina H am nö sam t
Johannes Folkesson, Vänsterpariet angående uppdraget från
Kom m unfullm äktige om revidering av Ersättningsbestäm m elserna.
Kom m unfullm äktige beslutade 2014-12-15 att den så kallade Ersen skulle ses
över. U ppdraget gick till Val och Förtroendem annanäm nden. I egenskap av
O rdförande fö r näm nden har jag fått två frågor.
1. V a rfö r har ingen parlam entarisk utredning gjorts?
Svar: M a n kan svara både ja och nej på frågan. Ja, en parlam entarisk
grupp har behandlat frågan, näm ligen Val och Förtroendem anna
näm nden.
Nej, vi har inte u trett frågan själva. Som brukligt är gav näm nden i maj i
uppdrag till tjänstem än att se över Ers sam t åte r kom m a till näm nden
m ed förslag vilket också har skett.

2. Flur u pp fattar Louise Branting detta uppdrag från Kom m unfullm äktige?
Svar: Flur jag u pp fattar uppdraget är täm ligen ointressan t då uppdraget
gavs till Val och Förtroendemannanämnde n och inte till Louise Branting,
dvs undertecknad.

Badholm en G räddö 2015-10-19

NORRTÄLJE KOMVtUNu i YjLZLSE'

2015 "10" 2 0

O rd förand e Val och Förtroendem annanäm nden
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§210

Dnr 2015-001045 092

Besvarande av interpellation från Sune Rehnberg (SD)
och Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens
ordförande avseende satsningar på skolan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Sune Rehnberg (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfull
mäktiges godkännande vid sammanträde den 28 september 2015, § 175,
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende satsningar
på skolan.
”Interpellation etc............” Bilaga § 210.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc......... ” Bilaga § 210.
Ingmar Ögren (SD) och Mats Wilzén (MP) yttrar sig.

Justerandes sign
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Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande avseende satsningar på
skolan

Bakgrund
Enligt kommunens pressmeddelande om 2015 års budget gäller: ”Det är satsningar på ca 130 miljoner
kr som tillförs utöver uppräkningar för pris- och befolkningsförändringar, huvudsakligen till skolan

och till omsorgen. ”
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 Barn- och Skolnämnden
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Svar på interpellation från Sune Rehnberg (Sd) avseende
satsningar på skolan
Fråga:
Hur är det möjligt att samtidigt genomföra ”satsningar” och reducera skolans
kostnadsramar?
Har några alternativ beaktats avseende nedläggning av skolor och minskat antal
lärare, exempelvis genom införande av distansundervisning?
Svar:
Skolans kostnadsramar har inte reducerats. Däremot gjordes en större justering
med ökade resurser inför 2015.
Barn- och skolnämnden utvecklar sin styrning och uppföljning för att skapa
förutsättningar för ett optimalt lärande. Den nu pågående skolutredningen
komm er att ge rekommendationer till utvecklingsplan för skolan. Naturligtvis
beaktas många olika aspekter i arbetet med god ekonomisk hushållning och
ambitionen att förbättra måluppfyllelsen.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD)
och Karl-Göran Edberg (SD) till kommunstyrelsens
ordförande om lokaler till Singö Skärgårdsslöjd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) ställde med
kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde den 28 september
2015, § 176, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
lokaler till Singö Skärgårdsslöjd.
”Interpellation etc........ ” Bilaga §211.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 211.
Karl-Göran Edberg (SD) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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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

n
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Svar på fråga från Ingmar Ögren (SD) angående lokaler till
Singö Skärgårdsslöjd
Fråga:
Kan anståndet beviljas till 10 augusti 2016 för att rädda verksamheten
kommande år?
Svar:
Det bedrivs ingen undervisning för närvarande i fastigheten, men det hindrar inte
att Singö Skärgårdsslöjd kan teckna hyreskontrakt med Norrtälje kommun.
När Kommunfullmäktige fattat beslut om skolstnzkturen kommer kommunen
även att kunna ta ställning till framtida användning alternativt
uthyrni ng/avyttring av fastigheten.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§212

Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M)
till barn- och skolnämndens ordförande ang baracker
vid Långsjöskolan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen till nästa sammanträde,
eftersom interpellanten inte är närvarande.
Sammanfattning av ärendet

Bo Wetterström ( M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträden den 28 september 2015, § 177, följande interpellation till
barn- och skolnämndens ordförande angående baracker vid Långsjöskolan.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 finns en färdig skola som inte utnyttjas idag och bussförbindelse, inte långt ifrån Rimbo.

M ina 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)

/
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§213

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om ökande kostnader inför
ett kritiskt ekonomiskt läge
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Arm Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 213, följande interpellation till
socialnämndens ordförande.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 213.
Beslutande sammanträde

Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 213.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande

Socialnäm nden står m ed kraftigt ökande kostnader in för ett kritiskt ekonom iskt
läge, vilket bland annat interpellanten fin n er väldigt oroväckande.
Fråga: Har du fått stopp på de skenande kostnaderna?

Fråga: Kan Socialnäm ndens ordförande presentera någon kalkyl på när och hur
m ycket pengar som kan sparas på respektive åtgärd? Om inte, när kom m er
detta att redovisas fö r näm nden?

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

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Ann Lewerentz, M
2:e vice ordförande Socialnäm nden
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Interpellation Ann Lewerentz (M) om ökade kostnader inför ett kritiskt läge
Fråga 1; Har du fått stopp på de skenande kostnaderna.

i— — ------ -----L

Svar; Kostnaderna för nämnden har ökat under ett antal år i takt med ökade behov främst när det
gäller placering av barn och försörjningsstöd. Arbetet hur vi försöker begränsa kostnaderna har
redovisat i nämnden. Det övergripande målet är att fortsätta med en verksamhet som är kompetent
och kostnadseffektiv.
Fråga 2;
Kan socialnämnden presentera någon kalkyl på när och hur mycket pengar som kan sparas på
respektive åtgärd? Om inte, när kommer detta att redovisas för nämnden.
Svar; Vi kommer att redovisa det i nämnden 2016.
Fråga;
Hur ställer du dig till att driva igenom månatliga redovisningar för nämnden? I såfall kan detta bli
verklighet?
Svar; Fr om november blir det månatliga redovisningar.

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande
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Dnr 2015-001238 092

B e sv a ra n d e av interpellation från Kjell J a n s s o n (M) till
k o m m u n sty re ls e n s o rd fö ra n d e om vä g 77
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 179, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om väg 77.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 214.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 214.
Kjell Jansson (M), Johannes Folkesson (V), Tommy Grönberg (SD), Berit
Jansson (C) och Olle Jansson (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation ang. Väg 77 till Kommunstyrelsens ordförande
NORRTÄLJE

KOMMUNSTVREL

2015 -02- 2 2
N orrtälje den 22 sep tem ber 2015

Väg 77 är det högst p rioriterad e vägprojektet fö r om byggnad i kom m unen.
Vägen klassas som trafikfarlig med många olyckor. Väg 77 ligger m ed i
Länsplanen sedan Cederskiöldspaketet förhandlades fram m andatperioden
2006-2010. Vägen är en stor fa kto r fö r att knyta ihop näringslivet i vår
kom m un med A rlanda och Uppsala sam t M älardalstråket. Länsstyrelsen har
under 2014-15 g en o m fö rt en förstudie av hur dragningen av vägen ska bli.
Detta fö r att den ska bli rakare och höja fram kom ligheten sam t öka
trafiksäkerheten. M e n under våren kom besked från Länsstyrelsen att de flyttar
fram beslutet av dragningen och starten av om byggnaden.

M in fråga är?
V arför är du som Kom m unstyrelsens ordförande så passiv i frågan? Jag anser
att du är den personen i kom m unen som skall uppvakta och driva på så att
beslut kom m er från Landshövdingen. Hur kom m er du att agera fram gent?

Kom m unstyrtelsens 2:e vice ordförande

2015-10-23
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S v a r på interpellation från Kjell J a n s s o n (M) om vä g 77
Kjell Jansson har i en interpellation framfört synpunkter på mitt agerande
angående Länsstyrelsens krav att ytterligare arkeologisk utredning ska
genomföras innan Trafikverkets beslut om lokalisering av ny vägsträckning.
Fråga:
Varför är du som Kommunstyrelsens ordförande så passiv i frågan?
Hur kommer du agera framgent?
Svar:
Jag kommer fortsätta företräda och driva Norrtälje kommuns intresse och behov
av att beslut om ny sträckning påskyndas och färdigställande av nu väg inte
fördröjs.
Väg 77 är en mycket viktig tvärförbindelse mellan E4 och E l 8, och ett snabbt
beslut är av stor vikt även för Rimbo tätorts utveckling. Jag vill även påpeka
vikten av ett brett politiskt stöd lokalt för att fa gehör för kommunens intresse.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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B e sv a ra n d e av interpellation från Kjell J a n s s o n (M) till
k o m m u n sty re ls e n s o rd fö ra n d e om S v e n sk t n ä rin g sliv s
ranking
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 180, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Svensk näringslivs ranking.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 215.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 215.
Kjell Jansson (M) och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande ang. Svenskt
Näringslivs ranking.
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

V

2015 “OS- 2 2

N orrtälje den 22 septem ber 2015

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

Fråga 1: Vad tro r du detta beror på?

Fråga 2: Vilka åtgärder kom m er du att vidtaga fö r att höja kom m unens
förtroen de hos företagen?

Kom m unstyrelsens 2:e vice ordförande
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S v a r på interpellation från Kjell J a n s s o n (M) om S v e n sk t
N ä rin g sliv s ranking
Kjell Jansson har ställt en interpellation till mig angående Norrtälje kommuns
försämrade resultat i Svenskt Näringslivs ranking.
Fråga:
Vad tror du detta beror på?
Vilka åtgärder kommer du att vidtaga för att höja kommunens förtroende hos
företagen?
Svar:
Det är svårt att dra några kvalitetssäkrade slutsatser av attityder och
uppfattningar vid ett visst tillfälle.
Jag kan dock konstatera att företagen är mer nöjda med Norrtälje kommuns
service 2015 jämfört med tidigare år. Det visar nöjd kund index-undersökningen
som görs i samarbete med Stockholm Business Alliance och SKL. Sedan
mätningens böljan, 2009, har betyget aldrig varit högre. Denna mätning baseras
enbart på de företag som faktiskt haft ett ärende med kommunen.
Jag kan även konstatera att Norrtälje klättrar från plats 137 till 36 när
Företagarna uppmärksammar de kommuner där företagandet utvecklats bäst det
senaste året. Att det går bra för företagen i kommunen är det bästa kvittot på ett
fungerande företagsklimat.
Detta till trots finns mycket att utveckla och förbättra. Hållbar tillväxt ska vara
en naturlig del i kommunens värdegrund, dvs alla ska arbeta med tillväxtfokus.
Jag kommer bl a vidta åtgärder som fler naturliga mötesplatser med företagare,
skuggning mm.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
socialnämndens ordförande om beredskap för mot
tagande av flyktingar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 181, följande interpellation till
socialnämndens ordförande om beredskap för mottagande av flyktingar.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 216.
Beslutande sammanträde
S o c ialnäm ndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till

skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 216.
Hamed Abbasi (M), Mikael Strandman (SD), Ann Lewerentz (M) och
Conny Andersson (S) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ingrid Landm, Socialnämndens ordförande

Kriget i M ellan östern har orsakat den flyktinström m en som vi ser idag till
Europa, Sverige och fram förallt till Norrtälje kom m un. Den flyktingvågen ställer
stora krav på oss alla m edborgare och särskild kom m unen. M ed den
anledningen undrar jag:

Fråga: H ar socialkon toret en beredskap in för flyktingvågen?

Fråga: Hur hanteras ev. boende fö r de fam iljer och ensam kom m ande
u ngdom 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 terrororganisationer. Har kom m unen eller kom m er
att ha e tt sam arbete med Säpo/polisen kring det? Vilka åtgärder kom m er att
tas?

Ham ed Abbasi, M
Ledm ot i kom m unfullm äktige
Ersättare i socialnäm nden

Interpellation från Hamed Abbasi (M) om den beredskap för mottagande av flyktingar
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Fråga:
Har Socialkontoret en beredskap inför flyktingvågen?
Svar;
Socialkontoret har möjlighet till en god beredskap i frågan genom att:
Vi inom kommunen har en bred samverkan med kommunens alla delar som kan vara inblandade i
frågan.
Vi som kommun är aktivt deltagande i regional samverkan där vi får hjälp med regionala inriktningar i
samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen. I och med det kan vi på ett tidigt stadium starta
upp rätt insatser vid rätt tillfälle och därmed effektivisera vårt arbete.
Fråga;
Hur hanteras ev. boende för de familjer och ensamkommande ungdomar som söker sig till Norrtälje?
Svar; Fastighetsavdelningen och socialkontoret på kommunen arbetar med att hitta boenden.
Fråga:
Bland dessa människor som flyr kriget kan finnas personer som är anhängare till IS eller andra
terrororganisationer. Har kommunen eller kommer att ha ett samarbete med Säpo/Polisen kring
det? Vilka åtgärder kommer att tas?
Svar:
Ja indirekt. I Samverkan Stockholmsregionen medverkar polisen och i förekommande fall Säpo. Vi får
genom denna samverkan fortlöpande information i frågan, än så länge har vi inte fått någon
indikation på att det skulle förekomma i någon mängd. Om vi får indikationer på att den kategorin
förekommer får vi tidigt information om detta och kan i regionen starta upp ett anpassat arbete i
samverkan med polisen/Säpo. Denna regionala samverkan gör att vi kommuner i ett tidigt skede ges
stora möjligheter att tillsammans med övriga aktörer hantera situationen på ett strukturerat och
anpassat sätt framförallt tillsammans med den lokala polisen.

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (FP)
till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje
kommuns markpolicy
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Lennart Rohdin (FP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 183, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje kommuns markpolicy.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 217.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt sv a r.
”Svar etc..... ” Bilaga §217.
Lennart Rohdin (FP), Christina Hamnö (V) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

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 Ulrika 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

2015-10-23

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 ” 10- 2 6

Svar på fråga från Lennart Rohdin (Fp) om Norrtälje
kommuns markpolicy
Fråga:
Hur ser kommunens markpolicy ut vad gäller försäljning av mark för byggande?
Hur avser det nya styret i kommunen att agera för att medverka till att fa ned
kostnaderna för bostadsbyggande och därmed underlätta tillkomsten av bostäder
till överkomliga priser, inte minst hyresrätter, och då särskilt i samband med
markförsäljning?
Svar:
Norrtälje kommun har inte någon beslutad markpolicy. Det är en stor brist, och
ett ärende för detta är på väg fram för beslut. Riktlinjerna ska innehålla
kommunens utgångspunkter och mål för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Ambitionen är att skapa tydlighet, effektivitet och transparens för att möjliggöra
ökat bostadsbyggande. Genom att även planera utifrån
bostadsförsörjningsbehovet, och öppet anvisa mark för olika typer av produkter,
anpassas markpriset utan att åsidosätta konkurrens och de grundläggande
principerna i EU:s statsstödsregler.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-001351 091

Motion från Ann Lewerentz (M) om att ge utbildnings
nämnden i uppdrag att organisera och erbjuda UF (Ung
Företagsamhet) till samtliga program på Rodengymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut

KommunMlmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.
Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) lämnar in följande motion om att ge utbildnings
nämnden i uppdrag att organisera och erbjuda UF (Ung Företagsamhet) till
samtliga program på Rodengymnasiet

”Motion etc........ ” Bilaga § 218.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsnämnden för yttrande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

/'
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Motion till Kommunfullmäktige angående
Införande av UF för alla elever på Rodengymnasiet

UF (Ung Företagsamhet) erbjuds idag för Rodengymnasiets elever på ekonomi- och
handelsprogrammen.
Satsningen på UF för dessa elever har rönt stor uppmärksamhet, såväl lärare och elever inom
UF har fått priser och Rodengymnasiet har ett gott rykte som UF-skola.
I vår kommun där många av våra ungdomar som går ut gymnasiet hamnar i småföretag och
ett stort antal kommer att försörja som egenföretagare, inte minst elever från
yrkesprogrammen. Kommunen satsar sedan tidigare på entreprenöriellt lärande redan i
tidigare stadier, där UF kunde vara en viktig del i utbildningen på gymnasiet för fler än bara
elever på tidigare nämnda program.

Därför föreslår vi:
Att ge Utbildningsnämnden i Norrtälje i uppdrag att organisera och erbjuda UF till samtliga
program på Rodengymnasiet.
Ann Lewerentz, M

Antagen som M-gruppmotion xxxxx
Kjell Jansson, gruppledare
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Dnr 2015-001411 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om bättre
anställningstrygghet - Allmän visstid och stapling av
tidsbegränsade anställningar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion om bättre
anställningstrygghet - Allmän visstid och stapling av tidsbegränsade
anställningar.
”Motion etc.........” Bilaga § 219.

Beslutet ska skickas till

Personalavdelningen för yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bättre anställningstrygghet - om Allmän visstid och stapling av
tidsbegränsade anställningar
Allmän visstid är den allra otryggaste formen av tidsbegränsad anställning och innebär i praktiken att
arbetsgivare helt godtyckligt kan låta bli att erbjuda fasta anställningar. Detta drabbar främst kvinnor
inom arbetaryrken. Så kan vi inte ha det, vilket såväl Kommunal som Handels påtalat. Vänsterpartiet
vill 2016 avskaffa anställningsformen Allmän visstid. Det kan göras genom en enkel lagändring.
Anställningsformen Allmän visstid i sig leder ofta till missbruk av tidsbegränsade anställningar.
Vänsterpartiet anser att andra tidsbegränsade anställningar i många fall kan behövas, till exempel vid
personligt vikariat eller säsongsanställningar. Men vi tycker att det ska finnas objektiva skäl för dem.
Vi vill avskaffa anställningsformen Allmän visstid så att tillsvidareanställning (fast anställning) blir
norm.
Arbetsgivare kan, genom vikariat och allmän visstid, idag ha en person anställd på olika tillfälliga
kontrakt i upp till fyra år inom en femårsperiod utan att erbjuda en tillsvidareanställning. Utöver det
går det att använda sig av bl.a. säsongsanställning och provanställning. I praktiken kan en person idag
vara anställd på olika tidsbegränsade kontrakt i all oändlighet hos samma arbetsgivare. Så kan vi inte
ha det, vilket TCO anmält till EU-kommissionen. För att öka tryggheten vill Vänsterpartiet att den som
varit tidsbegränsat anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning.
Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra på samma sätt som idag.
Det är dock inte helt säkert att lagändringarna går igenom riksdagen. Vi vill då i Norrtälje gå före och
visa att vi tar vårt ansvar som arbetsgivare inom kommunen.
Vi vet vilka konsekvenser otrygga jobb får för människor liv. Det kan göra att man vare sig får ett
hyreskontrakt eller ett banklån för att köpa bostad. Otryggheten innebär oro och stress. Unga vuxna
som fastnar i visstiderna får svårt att planera sitt liv och bilda familj.
Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade till arbetsgivaren. När man inte vet om
man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller om man behandlas
dåligt. För kvinnor i arbetaryrken är sexuella trakasserier nästan 50 procent vanligare för den som har
ett tidsbegränsat jobb än den som har fast. Otrygga jobb gör också facklig organisering svårare, vilket
i förlängningen drabbar breda grupper arbetstagare.
Vänsterpartiet arbetar för att Norrtälje kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på
arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och
trygga anställningar. Det skapar de bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig
kompetens i kommunens alla verksamheter.
Vänsterpartiet föreslår därför att Norrtälje kommun inte ska använda sig av anställningsformen
allmän visstid i framtiden samt att de anställningar som idag finns i denna anställningsform övergår
till andra tryggare anställningsformer. Vänsterpartiet föreslår också att personal som varit
tidsbegränsat anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges tillsvidareanställning.

/

Vänsterpartiet föreslår
att

Norrtälje kommun ej ska använda anställningsformen Allmän visstid vid anställning av
personal,

att

nuvarande kommunanställd personal som är anställd med Allmän visstid ska erbjudas
andra tryggare anställningsformer, samt

att

personal som, oavsett anställningsform, varit tidsbegränsat anställd i sammanlagt två
år inom Norrtälje kommun under en period av fem år ska ges en tillsvidareanställning.

Catarina Wahlgren

Vänsterpartiet Norrtälje

/
/

w

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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Dnr 2015-001352 092

Interpellation från H am ed A b b a s i (M) till k o m m u n sty re l
s e n s o rd fö ra n d e om integrering av o ch m öjlighet fö r
flyk tin g ar att återgå till tidigare utbildning/yrke
Kommunfullmäktiges beslut

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

Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om integrering av och
möjlighet för flyktingar att återgå till tidigare utbildning/yrke.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 220.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
é

/
f

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
Norrtälje kommun står för en utmaning när fler familjer söker sig till Sverige och kommer att
bosätta sig i Norrtälje. Bland de vuxna människor som söker sig hit finns personer med olika
egenskaper, erfarenheter och utbildningar.
Mina frågor är till kommunstyrelsens ordförande:

Fråga: Vad kommer du att göra för att de människorna ska återgå till de utbildning/yrke de
har?

Fråga: Finns det en samverkan mellan utbildningskontoret, arbetsförmedlingen eller de
berörda myndigheterna för att de personerna ska lära sig på SFX (svenska för
yrkesutbildade)?

Fråga: Vad gör kommunstyrelsens ordförande för att de personerna ska integrera sig snabbare
i vårt samhälle?

Hamed Abbasi, M
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Dnr 2015-001412 092

Interpellation från C h ristin a H a m n ö (V) till barn- o ch
s k o ln ä m n d e n s o rd fö ra n d e om re s u rs a s s is te n te r fö r
n yan län da
Kommunfullmäktiges beslut

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

Christina Hamnö (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om resurs
assistenter för nyanlända.
”Interpellation etc..............” Bilaga § 221.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Justerar '

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet
JnterpelJation till Barn- och skolnämndens ordförande
Nu kom m er fle r flyktingbarn till vår kom m un än någon gång tidigare - både sådana som
kom m er hit tillsam m ans m ed sin fam ilj och ensam kom m ande. Det här ställer stora krav på
kom m unen. Skolförvaltningen upplever en helt ny situation. M an m åste med sto r insikt och
klokhet se över både resurser och organisation. A llt fle r skolor måste rusta sig fö r att ta em ot
de nyanlända. M an m åste kom plettera sin kom petens och fundera över pedagogiken fö r att
få det att fungera. Behovet av m odersm ålslärare och studiehandledare på många olika språk
är stort och svårt att tillgodose. Det finns ännu ingen yrkesutbildning fö r m odersm ålslärare
och studiehandledare.
Forskningsöversikten "M in o rite tse le v e r och m atem atikutbildning" (Rönnberg & Rönnberg)
visar att elever som undervisas tvåspråkigt kom m er ikapp sina m ajoritetsspråkiga kam rater
efter några år - detta till skillnad m ot de elever som inte alls får studiehandledning på sitt
eget m odersm ål e lle r få r det endast 40 m in/dag. Rönnbergs & Rönnbergs sam m anställning
visar också att klasstillhörigheten förstärker detta förhållande. Rätten till studiehandledning
på m odersm ålet stöds också i skollagens tredje kapitel om särskilt stöd.
Studiehandledning på m odersm ålet har alltså ett klassperspektiv, ett inkluderingsperspektiv
och ett kunskapsperspektiv.
En nyligen genom förd enkätundersökning riktad till nyanlända barn och ungdom ar på deras
eget språk visar att:

■
■

utm aningarna är fö r små sam tidigt som

*

det är fö r svårt

de är starkt m otiverade i skolarbetet

Svårigheterna kan antas bottna i att de från början inte kan språket och att de därm ed ges
fö r okvalificerade uppgifter - det vill säga inte få r de utm aningar som de önskar.
För fem år sedan kom de första ensam kom m ande flyktingbarnen till N orrtälje komm un. De
här ungdom arna är nu på väg att etablera sig i det svenska sam hället. Flera i den första
kullen tog studenten i våras. Några har redan kom m it i arbete. Andra kom m er förm odligen
att fortsätta studera.
Dessa ungdom ar är en resurs att ta vara på. Några av dem skulle kunna anställas på skolorna
som resursassistenter och som sådana vara e tt stöd när nyanlända elever ska tillgodogöra sig
undervisningen. Ytterligare en vinst m ed detta är att dessa ungdom ar få r värdefull
arbetspraktik och några av dem kanske väljer att utbilda sig till lärare. Alltså en w in-w insituation och en investering i fram tiden.

Vänsterpartiet

M ina frågor är:

■

M e d hänvisning till ovanstående är min fråga om barn och skolnäm ndens
ordförande är beredd att låta inventera vilka, i det här sam m anhanget, lämpliga
resurser som finns bland tidigare anlända flyktingbarn - ensam kom m ande och
andra?

■

Kan du tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att anställa några av dessa ungdom ar
som resursassistenter till hjälp fö r d e barn som nu anländer?

Christina Hamnö, Vänsterpartiet
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Dnr 2015-001407 092

Interpellation från S u n e R eh n b e rg (SD) till k o m m u n 
sty re ls e n s o rd fö ra n d e om a lla s lika vä rd e o ch rättig
heter, en kom m un fö r alla
Kommunfullmäktiges beslut

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

Sune Rehnberg (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om allas lika värde och
rättigheter, en kommun för alla.
”Interpellation etc..........” Bilaga 222.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Interpellation ställd till kom m unstyrelsens
ordförande. A v Sverigedem okraterna i Norrtelje
Bakgrund

Följande stog att läsa i Norrtelje Tidning;
Vi kommer alltid att stå upp för allas lika värde och
rättigheter.
Det skall inte finnas en enda människa i vår kommun
som inte vill bo kvar på grund av andra människors
rädslor,okunskap och fördomar.
Det här är en kommun för alla!
Fråga

Gäller detta uttalande även Sverigedemokrater,deras
familj,släkt och vänner?

i

£■)
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Dnr 2015-001423 092

Interpellation från Lennart Rohdin (FP) till kommun
styrelsens ordförande om blåbuss 676
Kommunfullmäktiges beslut

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

Lennart Rohdin (FP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om blåbuss 676
”Interpellation etc.............” Bilaga § 223.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Uidragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om blåbuss 676
Inom ramen för SL:s busstrafik, som numera utförs av upphandlade entreprenörer, finns
särskilda s.k. stomlinjer. Dessa trafikeras med bussar med blå färg till skillnad från övriga
bussar i trafiken som har röd färg.
4 blåbusslinjer trafikerar i Stockholms innerstad medan 14 trafikerar linjer främst mellan
Stockholm och olika kommuncentra i länet, dit det inte går t.ex. pendeltåg. Syftet är att uppnå
en snabb och turtät trafik mellan regionens centrum och kommuneentra ute i länet. För
Norrtäljes del handlar det om buss 676 och numera också 677, som är den enda stomlinjen
som passerar en länsgräns (till Uppland).
Blåbuss 676 ska på ett snabbt och turtätt sätt transportera människor mellan i första hand
Norrtälje och Stockholm för arbete, studier och annat. Huvudmannen landstinget har satt upp
som mål att bidra till att fler åker kollektivt för att bidra till en mer hållbar utveckling.
När entreprenöten Nobina för ett apar år sedan tog över Norrtäljetrafiken ökade antalet turer
samtidigt som linjen trafikerades med dubbeldäckare. Antalet resande har snabbt ökat.
Sedan en tid har emellertid buss 676 börjat ta upp påstigande passagerare på hållplatserna
mellan Roslags Näsby och Teknsika Högskolan på väg mot Stockholm och omvänt
passagerare som sedan stiger av fram till Roslags Näsby på väg från Stockholm. Detta leder
till längre restider, vilket i sin tur inte sällan leder till missade byten för vidare färd.
Betydande risk föreligger därför att pendlare mellan Norrtälje och Stockholm på nytt övergår
till egen bil. Och detta gäller en sträcka, som förmodligen är den mest tättrafikerade med röda
bussar, d.v.s. av lokaltrafikkaraktär.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Ulrika Falk :
1. Vad har kommunen gjort för att få SL och Nobina att respektera att buss 676 är en
stombusslinje avsedd främst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?
2. Vad avser kommunen göra fortsatt för att buss 676 ska återgå till att vara en stombusslinje
avseddfrämst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?

Lennart Rohdin (fp)
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§ 224

Dnr 2015-001424 092

Interpellation från Lennart Rohdin (FP) till barn- och
skolnämndens ordförande om undervisningen om
nationella minoriteter
Kommunfullmäktiges beslut

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

Lennart Rohdin (FP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om undervisningen om
nationella minoriteter.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 224.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om undervisningen om nationella minoriteter
Vid fullmäktiges behandling av en motion om nazismens och kommunismens brott framgick
det, att kommunledningen håller sig strikt till bestämmelserna i skolans läroplaner.
I Läroplan for Grundskolan (Lgr 2011) ställs upp 14 kunskapsmål, som grundskolan skall
uppnå. Ett av de 14 kunskapsmålen lyder:
”Skolan ska ansvara fö r att varje elev efter genomgången grundskola har få tt kunskaper
om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och
tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”
Detta kunskapsmål infördes i läroplanen redan 2006.
Verkligheten i landets skolor är emellertid att väldigt få lärare fått någon som helst utbildning
om Sveriges nationella minoriteter under sin lärarutbildning. I de vanligaste läroböckerna i
historia och samhällskunskap för grundskolans högstadium lyser dessa kunskaper som regel
helt med sin frånvaro, varför läraren saknar erforderligt stöd att fullgöra sin uppgift. Det gör
att behovet av fortbildning av lärare i historia, samhällskunskap, svenska och religion är
mycket stort. En uppgift som åligger rektorer och skolledare.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i barn- och skolnämnden Olle
Jansson:
1. Hur följs det upp att läroplanens kunskapsmål om de nationella minoriteterna genomförs i
Norrtäljes skolor?
2. Hur säkerställs det att lärarna i Norrtälje kommun får nödvändig fortbildning, så att de kan
leva upp till läroplanens krav?
3. Vilken kunskap har i normalfallet en elev som går ut grundskolans högstadium i Norrtälje
kommun om tomedalingamas historia?

Lennart Rohdin (fp)
1
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Dnr 2015-001425 093

§225

Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens
ordförande om uppdraget att tillsätta en parlamentarisk
utredning för att se över ersättningsbestämmelserna
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Beslutande sammanträde

Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om uppdraget att tillsätta en
parlamentarisk utredning för att se över ersättningsbestämmelserna.
”Fråga etc................. ” Bilaga § 225.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Jag deltog inte i debatten när uppdraget gavs, eftersom jag anmält jäv, men
jag lyssnade på den. Vad jag minns framfördes många synpunkter vid det
tillfället som skulle tas i beaktande i den fortsatta hanteringen
Val- och förtroendemannanämnden är en lämplig nämnd att hantera frågan,
eftersom här är alla partier lika representerade.”
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk

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. Nämndens ordförande
svarar idag på en interpellation att hennes uppfattning om detta uppdrag är ointressant.
Därför vill jag ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande

•

Hur uppfattar Ulrika Falk detta uppdrag från Kommunfullmäktige?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§226

Dnr 2015-001146 102

Val av nämndeman för perioden t.o.m. 2015-12-31
Kommunfullmäktiges beslut

KommunMlmäktige väljer Maria Olsson (SD) till nämndeman för perioden
t.o.m. 2015-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Tingsrätten har 2015-09-03 beviljat Susanne Ljunggrens begäran om
entledigande från uppdraget som nämndeman i enlighet med 4 kap 8 §
rättegångsbalken.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§227

Dnr 2015-000019 102

Val av nämndemän för perioden 2016-01-01—
2019-12-31
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer nämndemän för perioden 2016-01-01—
2019-12-31 enligt följ ande:
Maija Kohtanen (S)
Ulla Bratt (S)
Per-Åke Jeansson (S)
Jan Sjöblom (S)
Sara Sundblom (S)
Bodil Henriksson (S)
Suzanne Breitholtz (S)
Margareta Sundström (S)
Marcus Granström (S)
Jenny Jansson (S)
B oD järf(S)
Anita Engdahl (C)
Hans Öijerstedt (C)
Clas Forsgren (C)
Gina Forslund (C)
Lars Thillman (MP)
Birgit Lindholm (MP)
Peter Wiktorsson (MP)

Elisabeth Lewerentz (M)
Lars Levin (M)
EvaW ale(M )
Birgitta Palm (M)
Agneta Schmiterlöw (M)
Ove Eriksson (M)
Martina Jansson (M)
Mattias Lundin Breidenskog (M)
Tord Svensson (M)
Maria Olsson (SD)
Martin Olsson (SD)
Böije Lanz (SD)
Christina Frisk (FP)
Per Roswall (FP)
Vakant (V)
Vakant (V)
Bernt Svärd (ROOP)
Bennit Jennerstål (KD)

Sammanfattning av ärendet

Tingsrätten har beslutat att ändra mandatperioden för nämndemän och därför
valdes nämndemännen för endast 2015 vid mandatperiodsskiftet. Med
anledning av detta ska nu 36 nämndemän väljas för perioden 2016-01-01—
2019-12-31.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§228

Dnr 2015-001332 102

Per Carlson (V), avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Per Carlson (V) begärt entledigande från
uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Per Carlson (V) avsäger sig i skrivelse 2015-10-10 uppdrag som ledamot i
socialnämnden.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001313 102

§229

Gunilla Lindgren (ROOP), avsägelse av uppdrag som
ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftesle
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Gunilla Lindgren (ROOP) begärt entledigande
från uppdrag som ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Sammanfattning av ärendet

Gunilla Lindgren (ROOP) har i skrivelse 2015-10-08 avsagt sig uppdrag som
ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§23 0

Dnr 2015-001391 102

Helena Slawinska (M), avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Helena Slawinska (M) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och anhåller om ny samman
räkning för Moderaterna hos länsstyrelsen
Sammanfattning av ärendet

Helena Slawinska (M) avsäger sig i skrivelse 2015-10-27 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§231

Dnr 1274-55

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Socialnämnden: Rapportering enligt 16 kap 6 § SoL av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-08, § 79, Regler för Norrtälje kommuns
kulturpris och kulturstipendium
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2015-10-13, ny ersättare för (V)
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