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Plats och tid
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Mats Hultin
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Per Lodenms
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Ulla-Britt Pettersson
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
Margareta Lundgren
Elizabeth Sahlén Karlsson
Kerstin Bergström
Måns Nilsson
Sara Hansson
Catarina Wahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Annette Nilsson
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg

Justerandes sign

§
Ja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
FP
FP
KD
S
S
S
rss
s
s
s
s
s
s
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD

N
N
F (Ingm ar Wallén)
F (H enrik H edensiö)
F (Susanne L ippert Enqvist)
N
F

(Klas Zettergren)

F

(Carina Jansson)

N
N
N
N
N
N
F (Lennart R ohdin)
N från 18.35 (Jessica Wiklund)
N
N
N
N
N
F (Conny Andersson)
N
N
F (Ethel Söderm an Sandin)
N
N
N
N
N
N
F (Andreas H agstedt)
N
N
N
N
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Anders Fransson
LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Aleksandar Smdovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Christina Pettersson
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Susanne Ljunggren
Ingmar Ögren
Irene Brändström

ROOP

N

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

N
N
N
N från 18.00 (Johnny M attsson)
N
N
N
N
N
N från 17.45 (Anders Jonsson)
F (Lars Sundberg)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F (Karl-G öran Edberg)
N
N

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

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Jens Andersson
M
Ingmar Wallén
M
Henrik Hedensiö
M
Susanne Lippert Enquist
M
Klas Zettergren
M
Johnny Mattsson
M
Johnny Pettersson
M
Britt-Inger Kjellberg
C
Carina Jansson
C
Bengt Ericsson
C
Jane Trepp
FP
Lennart Rohdin
FP
Jessica Wiklund
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I /

F
NTj (M ats H ultin)
NTj (Irene Solberg Ruhn)
NTj (Ann Lewerentz)
NTj (Cecilia Nordström )
N
Tj 1 7 .3 0 -1 8 .0 0 (Annette Tagesson)
F
N
NTj (G unnar Kjelldahl)
N
N
NTj (Karin Karlsbro)
N Tj 17.30-18.35 (Åsa Wennerfors)
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Göte Waara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Ingela Brinkefeldt
Maria Ribeiro
Petra Larsson
Andreas Hagstedt
Olivia Sandberg
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

KD
KD
S
S

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

N
N
NTj (Lenneke Sundblom )
NTj (Elizabeth Sahlén Karlsson)
N T j 1 7 .30-17.45 (Aleksandar Srndovic)
F
NTj (K jell D rotz)
N
F
N
N
N
N
F
F
NTj (M ats Wedberg)
F
NTj (Susanne Ljunggren)
F
N
N

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

50
11

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Justerandes sign

r\

12
8
14

Ja
Nej
Avstår
Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
Ja
Nej
Avstår

62
19
14

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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Ärendelista
§232 Dnr 125519
§233
§234

§235
§236

§237

§238

§239

§240

§241

§242
§243
§244
§245

§246

Justerandes sign
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A

Val av justerare och tillkännagivande om justering................................................ 9
Dnr 126888
Information från kommunstyrelsen.........................................................................10
Dnr 128379
Tack till kultur- och fritidsnämndens ordförande och överlämnande av
boken om Rimbo......................................................................................................11
Dnr 126889
Information från kommunrevisorerna.....................................................................12
Dnr 2015-001240 092
Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M) till barn- och
skolnämndens ordförande angående baracker vid Långsjöskolan.....................13
Dnr 2015-001352 092
Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om integrering av och möjlighet för
flyktingar att återgå till tidigare utbildning/yrke..................................................... 14
Dnr 2015-001412 092
Besvarande av interpellation från Christina Hamnö (V) till barn- och
skolnämndens ordförande om resursassistenter för nyanlända..........................15
Dnr 2015-001407 092
Besvarande av interpellation från Sune Rehnberg (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om allas lika värde och rättigheter, en
kommun för a lla .......................................................................................................16
Dnr 2015-001423 092
Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförande om blåbuss 676................................................... 17
Dnr 2015-001424 092
Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (FP) till barn- och
skolnämndens ordförande om undervisningen om nationella
minoriteter................................................................................................................ 18
Dnr 2015-001393 001
Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten.......................19
Dnr 2015-001464 346
Antagande av VA-taxa att gälla fr o m 2016-01 -01............................................... 23
Dnr 2015-001468 310
Investering - Sika industriområde etapp 2 ............................................................. 25
Dnr 2015-001467 171
Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor 20162 0 1 9 .........................................................................................................................27
Dnr 2015-001463 024
Revidering av ersättningsbestämmelser för mandatperioden 20142 0 1 8 .........................................................................................................................29
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§247 Dnr 2015-001466 001

§248

§249

§252

§253

§254

§255

§256

§257

§258

§259

§260

§261

§262

Justerandes sign

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet
och ekonomi i Norrtälje kommun............................................................................31
Dnr 2013-001632 214
Detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö 4:1 i
Rådmansö församling.............................................................................................33
Dnr 2007-001312 214
Detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i Häverö-Edebo-Singö
församling................................................................................................................ 34
Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 § .........................................35
Besvarande av motion angående att integrera turistbyrån med
Faktoriet f.d. Roslagsmuséet................................................................................. 36
Dnr 2014-002779 091
Besvarande av motion om en handlingsplan för omställning till
långsiktigt hållbara energislag................................................................................ 37
Dnr 2015-000373 091
Besvarande av motion om att kommunen utträder som medlem i
Kommuninvest när lånen faller 2017..................................................................... 39
Dnr 2015-001553 091
Motion från Hamed Abbasi (M) om möjligheten att placera
ensamkommande flyktingbarn hos familjer med försörjningsstöd....................... 41
Dnr 2015-001565 091
Motion från Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) om parkeringar i
Norrtälje kommuns centralorter..............................................................................42
Dnr 2015-001652 091
Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om Norrtälje kommuns
finanspolicy..............................................................................................................43
Dnr 2015-001533 092
Interpellation från Stina Berg (M) till kommunstyrelsens ordförande
ang HBTQ-certifiering.............................................................................................44
Dnr 2015-001552 092
Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens
ordförande om hur kommunen tänker bekämpa radikalisering och
extremism................................................................................................................45
Dnr 2015-001654 092
Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om flyktingmottagningen........................................................................................ 46
Dnr 2015-001655 092
Interpellation från Hamed Abbasi (M) till barn- och skolnämndens
ordförande om språkträning för nyanlända............................................................47
Dnr 2015-001657 093
Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kultur- och fritidsnämndens
ordförande om nedläggning av fritidsgårdar......................................................... 48
Dnr 2015-001658 093
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§263

§264

§265

§266

§267

§268

§269
§ 270

§271

§272

§273

§274

§275

§276
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f\
.
l\/

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om detaljplanen i Älmsta..................................................................... 49
Dnr 2015-001659 093
Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om medborgarförslag...........................................................................50
Dnr 2015-001660 093
Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om pengar till handelsstaden för en centrumchef i
Norrtälje................................................................................................................... 51
Dnr KS 15-000019 102
Val av ledamöter och ersättare, samt vice ordförande i
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje förtiden 201601-01-2018-12-31.................................................................................................. 52
Dnr 15-000019 102
Val av två nämndemän i Norrtälje tingsrätt för perioden 2016-01-01 2019-12-31..............................................................................................................53
Dnr KS 15-000019 102
Val av fyra huvudmän i Roslagens Sparbank från stämma 2016 till
och med stämma 2 0 20 ...........................................................................................54
Dnr KS 000019 102
Val av ledamot i Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse för tiden
2016-01-01-2018-12-31.........................................................................................55
Dnr KS 15-000019 102
Val av ledamot i socialnämnden för tiden till och med 2016-12-31..................... 56
Dnr 128340
Val av ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftelse för tiden till och med
2018-12-31.............................................................................................................. 57
Dnr 2015-001460 102
Kristian Krassman (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i teknikoch klimatnämnden................................................................................................. 58
Dnr 2015-001534 102
Per Hallberg (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden.........................................................................................................59
Dnr 2015-001536 102
Leif Klasson (L), avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och
förtroendemannanämnden..................................................................................... 60
Dnr 2015-001538 102
Paula Christofidi Cederqvist (L), avsägelse av uppdrag som ersättare
i Norrtälje Naturvårdsstiftelse................................................................................. 61
Dnr 2015-001545 102
Martin Einarsson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden................................................................................................ 62
Dnr 2015-001558 102
Helen Israelsson (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i
Naturvårdsstiftelsen................................................................................................ 63
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§277 Dnr 2015-001563 102

§278

§279
§280

§281

Justerandes sign

Carina Jansson (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.................................................................................................... 64
Dnr 2015-001627 102
Jessica Wiklund (L), avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden.........................................................................................................65
Dnr 128341
Val av nämndeman iNorrtälje tingsrätt efter Jenny Jansson (S ).......................... 66
Dnr 2015-001626 102
Anders Olander (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i
Skärgårdsstiftelsen fr.o.m. den 1 januari 2016......................................................67
Dnr 128343
Meddelanden...........................................................................................................68
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§232

Dnr 125519

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Per Lodenius (C) och Bo Wetterström (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 22 december 2015, kl
14.00 på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§ 233

Dnr 126888

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) informerar om den pågående
skolutredningen. Många har deltagit i olika workshops. Konsulten arbetar nu
fram till den 31 december och kommer med resultatet och sina rekommenda
tioner i början på 2016.

Justerandes sign
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Dnr 128379

§234

Tack till kultur- och fritidsnämndens ordförande och
överlämnande av boken om Rimbo
Hans Andersson (L) tackar kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt
Ericsson (C) för det bidrag kultur- och fritidsnämndens beviljat Rimbo
hembygdsförening.
Detta har möjliggjort tryckning av boken om Rimbo, som tagits fram med
anledning av Rimbos 100-årsjubileum. Hans Andersson (L) överlämnar ett
antal exemplar till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Justerandes sign
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§235

Dnr 126889

Information från kommunrevisorerna
Ordföranden i kommunrevisionen Claes-Göran Brile informerar om
revisorernas arbete med Tiohundra och det nya kommunalförbundet, det
kommande bokslutet, den rapport som fanns med i dagens handlingar
”Tillgång till kommunala föreskrifter” samt en rapport om socialkontoret
som är på gång.
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§236

Dnr 2015-001240 092

Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M)
till barn- och skolnämndens ordförande angående
baracker vid Långsjöskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bo Wetterström (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 28 september 2015, § 177, följande interpellation till barnoch skolnämndens ordförande angående baracker vid Långsjöskolan.
”Interpellation etc............” Bilaga § 236.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc..............” Bilaga § 236.
Bo Wetterström (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(68)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2015 -ÖS- 2 2

Domars 2015-09-19

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.

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

Bo Wetterström (M)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
205 - 10 2
Svar på Interpellation från Bo Wetterström

Diarienr
h

1

DärispfanbetecftL

~ '/3 9 ö m

Bo Wetterström (M) ställer i en interpellation till mig ett antal frågor angående baracker som
skollokaler vid Långsjöskolan.
Låt mig först konstatera att interpellationen tar sin utgångspunkt i ställningstaganden,
konstateranden och påståenden som jag inte delar. Bland annat så insinuerar interpellanten att vi
skapar en besvärlig arbetsmiljö genom den tillfälliga lösning som nu gäller för våra skolor i Rimbo
tätort. Det är precis tvärtom, vi tar tag i ett arbetsmiljöproblem som funnits länge. Vidare så påstår
interpellanten att samverkansstyret alltid gör av med mer pengar än nödvändigt. Tyvärr så förstår jag
inte riktigt det påståendet varken i detta sammanhang eller generellt.
Frågorna är
Varför inte använda den befintliga skolan i Närtuna som idag står tom?
M itt svar: Under processen när det stod klart att Bålbroskolan inte längre var brukbar som skola så
framfördes det starka önskemål från föräldrar och pedagoger att hålla samman klasser och grupper i
en samlad skolverksamhet på Långsjöskolan.
Varför tar ni inte chansen att utnyttja en liten skola med dess uppenbara fördelar, i stället för att
skapa en dålig miljö helt i onödan?
M itt svar: Se mitt svar ovan
Varför måste alltid det nya styret göra av med mer pengar än nödvändigt?
M itt svar: Detta påstående hänvisar jag till den verksamhetsplan och budget som samverkansstyret
presenterat för 2016 - 2018.
Norrtälje den 26 oktober 2015
Olle Jansson (S)
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Dnr 2015-001352 092

§237

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om integrering av och
möjlighet för flyktingar att återgå till tidigare utbild
ning/yrke
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 2 november 2015, § 220, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om integrering av och möjlighet för flyktingar
att återgå till tidigare utbildning/yrke.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 237.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 237.
Hamed Abbasi (M) och Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig.

Justerandes sign
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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

NORRTÄLJE
KOMMUN

Interpellanten lyfter viktiga frågeställningar om kommunens integrationsarbete
for att möta upp nya invånare.
Fråga:
Vad kommer du att göra för att de människorna ska återgå till de utbildning/yrke
de har? Finns det samverkan mellan utbildningskontoret, arbetsförmedlingen
eller de berörda myndigheterna för att de personerna ska lära sig på SFX
(svenska för yrkesutbildade)? Vad gör kommunstyrelsens ordförande för att de
personerna ska integrera sig snabbare i vårt samhälle?
Svar:
Förmånen med att fler människor väljer att bosätta sig i Norrtälje medför också
att vi måste möta integrationsutmaningama med nya arbetssätt. Det ska
genomsyra hela den kommunala verksamheten, och därför samordnas på en
övergripande nivå. Detta arbete har påböljats under hösten av
Kommundirektören, med god uppslutning från de flesta förvaltningar.
Utbildning, validering och vägar in på arbetsmarknaden är ett prioriterat område.
Idag genomfors kartläggande samtal för att få bred kunskap om personens
bakgrund och som sedan ligger till grund för en enskild studieplan. (Detta
kommer även bli ett lagkrav enligt regeringsbeslut från och med 1/1 2016.)
Det finns ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen
för att analysera arbetsmarknadens behov, vilket har intensifierats under hösten.
Studerande från Norrtälje kommun har alla möjligheter att läsa SFX utifrån deras
tidigare utbildningsbakgrund. NKV har via egen verksamhet och upphandlade
utbildningar och kurser, samt via relevant studie- och yrkesvägledning,
instrument att ge nya invånare goda förutsättningar och möjligheter till studier
och därmed erhålla/validera de kunskaper, färdigheter och kompetenser som
behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att vara en god förebild
vad gäller ex praktik och samverkan med civilsamhälle och näringsliv vill vi
förstärka arbetet ytterligare.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Christina Hamnö (V)
till barn- och skolnämndens ordförande om resurs
assistenter för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning
Christina Hamnö (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 2 november 2015, § 221, följande interpellation till bamoch skolnämndens ordförande om resursassistenter för nyanlända.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 238.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 238.
Christina Hamnö (V) yttrar sig.

Justerandes sign
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Vänsterpartiet

Interpellation till Barn- och skolnämndens ordförande
Nu kommer fle r flyktingbarn till vår kommun än någon gång tidigare - både sådana som
kommer hit tillsammans med sin familj och ensamkommande. Det här ställer stora krav på
kommunen. Skolförvaltningen upplever en helt ny situation. Man måste med stor insikt och
klokhet se över både resurser och organisation. Allt fler skolor måste rusta sig fö r att ta em ot
de nyanlända. Man måste komplettera sin kompetens och fundera över pedagogiken fö r att
få det a tt fungera. Behovet av modersmålslärare och studiehandledare på många olika språk
är stort och svårt att tillgodose. Det finns ännu ingen yrkesutbildning fö r modersmålslärare
och studiehandledare.
Forskningsöversikten "M inoritetselever och m atem atikutbildning" (Rönnberg & Rönnberg)
visar a tt elever som undervisas tvåspråkigt kommer ikapp sina majoritetsspråkiga kamrater
efter några år - detta till skillnad m ot de elever som inte alls får studiehandledning på sitt
eget modersmål eller får det endast 40 min/dag. Rönnbergs & Rönnbergs sammanställning
visar också att klasstillhörigheten förstärker detta förhållande. Rätten till studiehandledning
på modersmålet stöds också i skollagens tredje kapitel om särskilt stöd.
Studiehandledning på modersmålet har alltså e tt klassperspektiv, e tt inkluderingsperspektiv
och e tt kunskapsperspektiv.
En nyligen genomförd enkätundersökning riktad till nyanlända barn och ungdomar på deras
eget språk visar att:
■
■
■

de är starkt motiverade i skolarbetet
utmaningarna är fö r små samtidigt som
det är fö r svårt

Svårigheterna kan antas bottna i att de från början inte kan språket och att de därmed ges
fö r okvalificerade uppgifter - det vill säga inte får de utmaningar som de önskar.
För fem år sedan kom de första ensamkommande flyktingbarnen till Norrtälje kommun. De
här ungdomarna är nu på väg att etablera sig i det svenska samhället. Flera i den första
kullen tog studenten i våras. Några har redan kom m it i arbete. Andra kommer förmodligen
a tt fortsätta studera.
Dessa ungdomar 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 med detta är att dessa ungdomar får värdefull
arbetspraktik och några av dem kanske väljer att utbilda sig till lärare. Alltså en win-winsituation och en investering i fram tiden.

Vänsterpartiet

Mina frågor är:
■

■

Med hänvisning till ovanstående är min fråga om barn och skolnämndens
ordförande är beredd att låta inventera vilka, i det här sammanhanget, lämpliga
resurser som finns bland tidigare anlända flyktingbarn - ensamkommande och
andra?
Kan du tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att anställa några av dessa ungdomar
som resursassistenter till hjälp för de barn som nu anländer?

Christina Hamnö, Vänsterpartiet

NORRTÄLJE KOMMUNSTYREU
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Svar på Interpellation från Christina Hamnö (V)

Christina Hamnö ställer i en interpellation till mig ett antal frågor angående ökade krav på
kommunen och särskilt på skolan i samband med flyktingsituationen. Christina berör särskilt de
ensamkommande flyktingbarnen som etablerat sig i vår kommun och som skulle kunna vara resurser
i det fortsatta skolarbetet. Jag vill passa på och tacka Christina för konstruktiva och pragmatiska
förslag om hur rekryteringen av modersmålslärare och studiehandledare m.m. kan utvecklas.
Frågorna är
1.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga om barn och skolnämndens ordförande är
beredd att låta inventera vilka, i det här sammanhanget, lämpliga resurser som finns bland
tidigare anlända flyktingbarn -ensamkommande och andra?

M itt svar: Jag är beredd att ta min del i ansvaret som ordförande i Barn och Skolnämnden för att den
inventeringen som redan görs idag fortsätter. Idag arbetar kommunen sektorsövergripande med att
hitta lämpliga personer som kan bidra med hantera flyktingsituationen, så att
modermålsundervisningen och dess studiehandledning kan upprättahållas på en rimlig nivå.
2.

Kan Du tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att anställa några av dess ungdomar som
resursassistenter till hjälp för de barn som nu anländer?

M itt svar: Förvaltningen har redan det uppdraget att säkerställa att modersmålsundervisningen m.m.
fungerar. Jag kan dock inte i min egenskap av ordförande "lägga mig i " olika
anställningsförhållanden.
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Besvarande av interpellation från Sune Rehnberg (SD)
till kommunstyrelsens ordförande om allas lika värde
och rättigheter, en kommun för alla
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning
Sune Rehnberg (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 2 november 2015, § 222, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om allas lika värde och rättigheter, en
kommun för alla.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 239.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 239.
Sune Rehnberg (SD), Ingmar Ögren (SD), Annette Nilsson (MP), Berit
Jansson (C) och Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Justerandes sign
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande. Av Sverigedemokraterna 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?

För Sverigedemokraterna i Norrtelje

i
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Svar på interpellation från Sune Rehnberg (Sd)
Fråga: Gäller detta uttalande även Sverigedemokrater, deras familj, släkt och
vänner?
Svar: Övertygelsen om alla människors lika värde och vaije människas
okränkbarhet ligger till grund för debattartikeln. Människan är målet - hennes
utveckling och frihet, hennes vilja att växa, hennes ansvarskänsla för kommande
generationer och hennes solidaritet med andra.
Frihet förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor ska ges samma
möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet
förutsätter givetvis att människor har rätt att välja och utvecklas olika, men utan
att dessa olikheter leder till en del människors underordning eller klyftor mellan
människor i fråga om makt och inflytande.
Vår princip är att alla ska vara välkomna i Norrtälje kommun, vi tolererar inte
diskriminering av några grupper eller enskilda individer.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförande om blåbuss 676
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning
Lennart Rohdin (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 2 november 2015, § 223, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om blåbuss 676.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 240.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 240.
Lennart Rohdin (L), Tommy Grönberg (SD), Johannes Folkesson (V) och
Mikael Strandman (SD) yttrar sig.

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 kommuncentra 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 for 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 for att buss 676 ska återgå till att vara en stombusslinje
avseddffämst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?

Lennart Rohdin (fp)
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Svar på interpellation från Lennart Rohdin (L) om blåbuss
676
Fråga:
Vad har kommunen gjort för att få SL och Nobina att respektera att buss 676 är
en stombusslinje avsedd främst for resande mellan Stockholm och Norrtälje?
Vad avser kommunen göra fortsatt för att buss 676 ska återgå till att vara en
stombusslinje avsedd främst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?
Svar:
Stomlinje 676 är enligt avtalen till för Norrtälje kommuns invånare, och linjen är
vår enskilt viktigaste koppling mot Stockholm med ca 3000 pendlare per dag.
Norrtälje kommun har därför vid vaije yttrande påtalat att det är av yttersta vikt
att ingångna avtal mellan Trafikforvaltningen och kollektivtrafikoperatören följs,
vilket kommunen står fast vid.
Utöver detta är det även av stor vikt att arbeta för ökad tillgänglighet och kortare
restider genom ffamkomlighetsåtgärder, vilket utreds i samarbete med
Trafikförvaltningen. För att dessa investeringar ska kunna motiveras ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv, är det viktigt att försäkra sig om att restiderna
inte förlängs av operatören.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (FP)
till barn- och skolnämndens ordförande om undervis
ningen om nationella minoriteter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning
Lennart Rohdin (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 2 november 2015, § 224, följande interpellation till bamoch skolnämndens ordförande om undervisningen om nationella minoriteter.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 241.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 241.
Lennart Rohdin (L), Robert Johansson (ROOP) och Mikael Strandman (SD)
yttrar sig.
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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 för Grundskolan (Lgr 2011) ställs upp 14 kunskapsmål, som grundskolan skall
uppnå. Ett av de 14 kunskapsmålen lyder:
”,S kolan 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 Nontälje 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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Svar på Interpellation från Lennart Rohdin
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Lennart Rohdin ställer i en interpellation till mig ett antal frågor angående grundskolans kunskapsmål
och särskilt målet att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella
minoriteternas kultur, språk och historia.
Frågorna är
1.

Hur följs det upp att läroplanes kunskapsmål om de nationella minoriteterna genom förs i
Norrtäljes skolor?

M itt svar: I läroplanen för grundskolan ingår uttalade mål och kunskaper om de nationella
minoriteternas historia, språk, kultur och religion. Områden som också berörs och följs upp i kurs
och ämnes planerna är såväl historia, samhällskunskap och svenska (inklusive svenska som
andraspråk).
2.

Hur säkerställs det att lärarna i Norrtälje kommun får nödvändig fortbildning, så att det kan
leva upp till läroplanens krav?

M itt svar: Huvudmannens (d.v.s. kommunens) ansvar är att ge skolenheternas rektorer och lärare
förutsättningar att bedriva en utbildning med hög kvalitet med målet att alla elever får möjlighet att
nå läroplanens mål. Det är sedan rektor för varje skolenhet som ansvarar för den utbildning som
bedrivs inom sin skolenhet. Rektor ansvarar för att eleverna på sin enhet når målen i så hög
utsträckning som möjligt. Måluppfyllelsen följs sedan upp av förvaltningen i det systematiska
kvalitetsarbetet.
3. Vilken kunskap har i normalfallet en elev som går ut grundskolans högstadium i Norrtälje
kommun om tornedalingarnas historia?
M itt svar: Huvudmannen (kommunen) följer upp elevernas måluppfyllelse generellt, och har inte
gjort någon särskild uppföljning av denna specifika fråga.
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Förändrad organisation och styrning av
Tiohundraverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

1.

Den gemensamma sjukvårds- och omsorgsnämnden upphör från och
med den 1 januari 2016, och att vården av de angelägenheter som
handhavs av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt.

2.

Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för Kommunal
förbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med kommun
styrelsekontorets förslag den 3 november 2015 till reviderad
förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje.

3.

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg
ändrar namn till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

4.

Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälso- och
sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje.

5.

Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de båda
huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga löptiden för lånet till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 mnkr
tills vidare från landstinget.

7.

Lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5
mnkr fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet när
parterna överenskommer om det.

8.

Driftbudgeten som fastställs av fullmäktige i Norrtälje kommuns
verksamhetsplan för 2016 för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje, förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje som medlemsbidrag, efter det att eventuella kostnadsneutrala
tekniska justeringar fastställts av kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

19(68)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-14

Kommunfullmäktige

9.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje åläggs att
fastställa Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes verksamhetsplan
och budget for 2016 som sin egen efter eventuella tekniska justeringar.

10. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje åläggs att bistå i
Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha
ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller
om det ska foras över till Socialnämnden i Norrtälje kommun.
11. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje far i uppdrag att
tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting se
över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den nya
organisationen.
12. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagsordning för
TioHundra AB i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag den 3
november 2015 till reviderad bolagsordning för TioHundra AB.
13. Kommunfullmäktige godkänner ändringar av ägardirektiv för
TioHundra AB i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag den 3
november 2015 till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB.
14. Kommunstyrelsen far i uppdrag att ingå eller transportera de avtal och
vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna förändringar
samt föreslå vilka policies och riktlinjer som ska gälla för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
15. Den gemensamma sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15 §
arkivlagen (1990:782), ska avhända sig de allmänna handlingar som är
nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i
kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje,
16. Kommunalförbundet inträder i de processer som vid överflyttningen
prövas i förvaltningsdomstol.
17. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar de
åtgärder som krävs for att genomföra verksamhetsövergången.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut:
18. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ingå och transportera de avtal
och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna
förändringar samt föreslå vilka policies och riktlinjer som ska gälla för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Justerandes sign
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19.Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om arbetsordningen
för samrådsgrupper för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje.
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar de framtida samarbetsformerna för
Tiohundraverksamheten som föreslås bedrivas med vissa förändringar i
organisationen och styrningen från och med den 1 januari 2016. Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje upphör och nämndens uppgifter förs över
till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg.
De anställda på Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje övergår till
kommunalförbundet som byter namn till Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundets uppdrag utökas därmed till att
omfatta beställaransvaret för hälso- och sjukvård samt omsorg åt
Norrtäljeborna.
Den föreslagna förändringen består av en förenklad organisation med en
tydligare modell för beslutsfattandet och en transparent insyn för
huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun vilket
skapar förutsättningar för en bättre styrning av Tiohundra-verksamheten.
Genom den nya organisationen förstärks målsättningen för Tiohundra
verksamheten att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer och
arbetssätt inom landstingets och kommunens ansvarsområden för att
härigenom uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten och bli ett
föredöme för andra delar av länet och landet med individen i centrum.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje får en utökad
direktion bestående av sex ledamöter vardera från landstinget och Norrtälje
kommun samt lika många ersättare. Landstinget utser ordförande och
Norrtälje kommun vice ordförande för fyra år i taget, i samråd med varandra.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Överföringen av
verksamheten till kommunalförbundet kommer att generera engångs
kostnader. Dessa kostnader ska betalas av kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 163.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 203.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2015, reviderad
den 19 november 2015.
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje reviderad den 19 november 2015.

Justerandes sign
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Förslag till reviderade ägardirektiv for TioHundra AB.
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB.
Arbetsordning för samrådsgrupper för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje den 23 november 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Ingrid Landin (MP), Hans Andersson
(L) , Berit Jansson (C), Lennart Rohdin (L) och Lotta Lindblad-Söderman
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
skriftligt protokollsanteckning.
Jane Trepp (C) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel
sens förslag.

Beslutet ska skickas till
Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsen
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Kommunalförbundet Ägarsamverkan

Justerandes sign
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Vänsterpartiet

Norrtälje kommunfullmäktige 151214 pkt 12
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet
Förändrad organisation och styrning av tiohundraverksamheten
Vänsterpartiet välkomnar att tiohundraverksamheten nu permanentas.
Projektet har visat på ett bra sätt att organisera vården och omsorgen i norra länet. Vi skulle gärna
se att konceptet sprids till fler delar av länet.
Vi är dock oroade över vad det växande antalet vårdval kommer att innebära for
tiohundraverksamhetens uppdrag att bedriva vård. Som beställare får kommunalförbundet nu i
uppdrag att se till att Norrtäljeboma har den bästa vården och omsorgen och samtidigt en
möjlighet att välja utförare bland flera alternativ. Det finns en motsättning i tillgång till vård i
hela länet och möjligheten att välja utförare. Här skulle vi önska ett förtydligande av vad som
väger tyngst: Att det finns alternativ att välja mellan eller att Norrtäljeboma har en god och
tillgänglig vård?
Vårdval med fri etableringsrätt för företag leder till att vårdutbudet centraliseras och minskar i
länets ytterkanter. Kommunalförbundets möjligheter att styra vårdutbudet blir därmed
begränsat. Givetvis ska även Norrtäljeboma ha möjlighet att välja bland länets hela
vårdutbud, men för kommunalförbundet bör det viktigaste uppdraget vara att säkerställa
tillgång till god vård i hela norra länet.

Catarina Wahlgren

Ingela Brinkefeldt

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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§243

Dnr 2015-001464 346

Antagande av VA-taxa att gälla fr o m 2016-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1.

Kommunfullmäktige antar VA-taxa för Norrtälje kommun att gälla från
och med 1 januari 2016 och tills vidare.

2.

Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Sammanfattning av ärendet
För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i VAtaxan höjas från och med 1 januari 2016. Anläggningsavgifterna föreslås
höjas med 5 % och brukningsavgiftema med i genomsnitt 12 %, fördelat på
15 % på fasta avgifter och 7 % på rörliga avgiftsparametrar. VA-tjänster som
ingår i driftavtalet höjs i enlighet med index i avtalet.
Två smärre förändringar av VA-taxans konstruktion bör genomföras utan att
avvakta den översyn av hela VA-taxans konstruktion som erfordras. Detta
avser gränsen för högre belopp avseende lägenhetsyta i flerfamiljshus.
Denna föreslås justeras så att den sammanfaller med den som gäller för 1
och 2-familjshus. Det innebär att en högre avgift tas ut för bostadslägenheter
över 25 m2 även för fastigheter med minst tre lägenheter, vilket likriktar
avgifter för liknande bostäder, stämmer bättre överens med
skälighetsprincipen samt underlättar tillämpning av taxorna administrativt.
Det avser även införande av en brukningsavgift för sprinkleranläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 164.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 216.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2015.
VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Ingmar Ögren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tilläggsyrkande: ”Punkten utvidgas så att det blir ett krav att varje beslut om
VA-utbyggnad vägs mot minst ett alternativ med en lokal lösning som är
miljö- och hälsomässigt godtagbar. Dessutom att den lokala respektive
kommunala lösningen vägs mot varandra ekonomiskt vad gäller både
kommunens och berörda fastighetsägares kostnader.”
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ingmar
Ögrens (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.

Beslutet ska skickas till
Författningssamlingen
Helen Lott
Sigrid de Geyter
Lena Kjellson

Justerandes sign
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§244

Dnr 2015-001468 310

Investering - Sika industriområde etapp 2
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige anslår 37 263 tkr för nybyggnad av
gatuanläggningar (17 120 tkr), dagvattenanläggningar (10 500 tkr) och
V A-försörj ning (9 643 tkr) i Sika industriområde.

2.

Investeringen finansieras med egna medel.

3.

Kommunstyrelsens budgetram för 2017 avseende drift utökas med 258
tkr avseende nybyggda gatu- och dagvattenanläggningar.

4.

Finansieringen av ökade driftskostnader för gatuanläggningar sker med
kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a. nyinvesteringar 2016-2017.
Kapitalkostnaderna finansieras via intäkter från tomtförsäljning.

5.

Årliga tillkommande driftskostnader för VA-försöijning finansieras
inom VA-kollektivet och uppgår för perioden 2016-2020 till 255 tia- i
snitt per år.

Sammanfattning av ärendet
En första etapp av anläggandet av gatuanläggningar och VA-försörjning i
Sika industriområde har genomförts och slutförts under 2015. Försäljningen
av etapp 1 har gått bra och motiverar nu en avslutande etapp (etapp 2) för att
färdigställa industriområdet för att säkerställa etableringsmöjligheter för
verksamheter med miljöstörande verksamhet. Utifrån miljöperspektiv
behöver även en dagvattenanläggning (dagvattendamm) anläggas samt den
befintliga dagvattendammen i den norra delen behöver förbättras.
En beräknad kalkyl på totala intäkter för Sikaområdet är 61 mkr om allt säljs.
Kostnaderna för gatuanläggningar och dagvattendammar är tänkta att
finansieras via intäkter från tomtförsäljningar.
Genomförandet av etapp 2 sker 2016-2017 och tas i drift under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 165.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 223

Justerandes sign
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2015.
Beskrivning Sika Etapp 2 i Norrtälje
Investeringskalkyl Sika etapp 2 Gata, reviderad den 30 november 2015.
Investeringskalkyl Sika etapp 2 VA
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott
Tom Johansson
Sigrid de Geyter
Katharina Wollin
Per Hedspång

Justerandes sign
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§245

Dnr 2015-001467 171

Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Norrtälje kommuns handlingsprogram för
skydd mot olyckor 2016-2019 (daterat 2015-11-06), inklusive
bilagor.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett bredare och mer
långsiktigt handlingsprogram för skydd mot olyckor, som en del i att
utveckla kommunens systematiska arbete med trygghet och säkerhet.
Målsättningen är att ett nytt handlingsprogram ska kunna beslutas
från 2018 och framåt.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om skydd mot olyckor ska en kommun för vardera
mandatperioden anta handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för
förebyggande verksamhet, för skydd mot olyckor som kan leda till
räddningsinsats. Handlingsprogrammen skall enligt LSO beslutas av
kommunfullmäktige. Norrtälje kommun har valt att ange dessa två
handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram för skydd
mot olyckor, vilket beslutas för vardera mandatperioden förskjutet ett år.
Avsikten med programmet är att på bästa sätt och med systematik verka för
att skyddet mot olyckor i kommunen ska vara likvärdigt och tillfredställande
samt att räddningsinsatser ska påböijas inom godtagbar tid och genomföras
på ett effektivt sätt, i enlighet med de nationella målen i LSO.
1 enlighet med LSO har förslaget till handlingsprogram skickats på samråd
till knappt 30 myndigheter och organisationer. Majoriteten av samrådssvaren
var mycket positiva och utan synpunkter på innehållet och de svar som
inkom har värderats och till stora delar inarbetats i förslaget till nytt
handlingsprogram. För att ytterligare utveckla kommunens systematiska
arbete med trygghet och säkerhet påbörjas arbetet med nästkommande
handlingsprogram redan 2016, med målsättningen att ta fram ett bredare och
mer långsiktigt handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan gälla från
2018 och framåt. Intentionen är att det kommande handlingsprogrammet ska
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ta sikte på kommunens översiktsplan, vara baserat på en utvecklad riskbild
samt föregås av en medborgardialog och en bred politisk förankringsprocess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 166.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 222.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2015.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019
Förebyggandeplan - bilaga till handlingsprogram för skydd mot olyckor
2016-2019
Operativ plan - bilaga till handlingsprogram för skydd mot olyckor 20162019
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Magnus Wallin
Christer Bergh
Anders Markus

Justerandes sign
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§246

Dnr 2015-001463 024

Revidering av ersättningsbestämmelser för mandat
perioden 2014-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Henrik Hedensiö, Moderaterna samt ledamöter och tjänstgörande ersättare
från Liberalerna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
1.

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade ersättnings
bestämmelser, ERS 2015, enligt kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 16 november 2015.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till val- och förtroendemannanämnden att
se över ersättningsbestämmelserna inför mandatperioden 2018-2022.
Förslaget till ersättningsbestämmelser ska föreligga för beslut senast
under våren 2018.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer
för val- och förtroendemannanämndens arbete med översyn av
ersättningsbestämmelserna.

Reservationer och protokollsanteckning
Ledamöterna från Roslagens Oberoende Parti reserverar sig till förmån för
eget avslagsyrkande.
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har i enlighet med val- och förtroendemanna
nämndens beslut tagit fram ett förslag till reviderade ersättningsbestäm
melser. Förslaget fokuserar på att förenkla språket i ersättningsbestäm
melserna utan att ändra själva sakinnehållet, skapa en tydligare struktur i
dokumentet samt rätta uppenbara felaktigheter i texten. Några förändringar i
konstruktionen, beräkningsgrunder eller belopp föreslås inte. Förslaget har
varit ute på remiss bland gruppledarna för fullmäktigepartierna under
perioden 18 september till 9 oktober. Val- och fortroendemannanämnden
behandlade ärendet den 27 oktober 2015, § 31, och antog förslaget med ett
tillägg att kommunalrådens totala sysselsättningsgrad ska redovisas och att
varje råd ska ha ett ansvarsområde. Dessa ändringar är inarbetade i det
förslag som föreligger för beslut.
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Vidare har ändringar gjorts utifrån de föreslagna förändringarna gällande
sjukvårds- och omsorgsnämndens förändrade verksamhetsform 2016.
Slutligen föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunfullmäktige uppdrar
till val- och förtroendemannanämnden att ta fram ett förslag till nya
ersättningsbestämmelser inför mandatperioden 2018-2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 167.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 215
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser, reviderad den 9 november
2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar i första hand återremiss. Om detta avslås deltar
inte Vänsterpartiet i beslutet och lämnar skriftlig protokollsanteckning.
Flenrik Hedensiö (M) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Lennart Rohdin (L) meddelar att Liberalerna inte deltar i beslutet.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och framför att
skrivningen på sid 10 i ersättningsbestämmelserna gällande särskilda
företrädare bör förtydligas, så att den inte kan missuppfattas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och fmner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag och fmner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget med förtydligande på den punkt som anförts av Kjell Jansson (M).

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendemannanämnden
Författningssamlingen
PA/Lön
Nämndsekreterarna

Justerandes sign
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Protokollsanteckning angående ärende 16, Norrtälje kommunfullmäktige 151214:
”Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser”
Vi deltar inte i beslutet om reviderade ersättningsbestämmelser mot följande bakgrund:
Norrtälje Kommunfullmäktige fattade 2014-12-15 med § 197 beslut att antaga
Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015-01-01. Som punkt 3 i beslutet
finns följande skrivning:

Tillsätta en parlam entarisk utredning f ö r att se över ersättningsbestämmelserna.
Vid Val- och Förtroendemannanämndens sammanträde 2015-03-17 diskuterades bl.a. tillsättande av
en arbetsgrupp bestående av företrädare från samtliga i nämnden representerade partier. Detta
uppfattade vi som ett beslut och att detta skulle utgöra den parlamentariska utredning
Kommunfullmäktige beslutat om. Nämndledamöterna uppmanades också att meddela vem de
utsett.
Men 2015-05-05 förändrades läget. Kallelsen till Val- och Förtroendemannanämnden innehöll
ärendet" Direktiv gällande revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
mandatperioden 2014-2018 - skickas ut senare". I protokollet från detta majmöte står att läsa:

Per Claesson (V) yrk a r att ärendet bordläggs.
Efter diskussioner fattades ett oenigt beslut, se nedanstående protokollsanteckning från
Vänsterpartiet:
Ovanstående ärende fanns m ed på kallelsen som p.8 till sam m anträde i Norrtäljes Val-och
förtroendem annanäm nd 2015-05-05. Dess D nr uppgavs vara 2014-000022 024, vilket dock visade sig
vara ett gam m alt beslut att föreslå kom m unfullm äktige att anta nuvarande
ersättningsbestämmelser, inte direktiv f ö r revidering a v de nuvarande. På kallelsen till näm ndm ötet
2015-05-05 stod också "skickas ut senare" vid direktiv-ärendet, men något utskick gjordes aldrig.
Underlaget till punkten delades ut vid sittande bord strax fö re sam m anträdets start och visade sig
vara ett försla g om att uppdra åt kom m unstyrelsekontoret att bl.a. föreslå förändringar av
ersättningsbestämmelserna. Den arbetsgrupp som nämnden beslutade om i mars va r det inte aktuellt
a tt sammankalla, kom m unstyrelsekontorets tjänstemän skulle tydligen utan nämndens direktiv
initiera förä n d ring a r a v bestämmelserna.
Då beslutsförslaget delades u tfö rs t vid sam m anträdets start, stred m ot nämndens m ars-beslut då
initiativet nu flyttad es frå n politikens arbetsgrupp till tjänstemännen, sam t dessutom inte stämde
m ed diarienum ret yrkade Vänsterpartiet att ärendet av demokratiska skäl skulle bordläggas till
nämndens m öte i ju n i fö r att bereda ledam öterna m öjlighet a tt fa tta ett välgrundat beslut.
Vi beklagar a tt nämndens m ajoritet inte höll m ed oss i bordläggningsyrkandet. 2

Vänsterpartiet
Efter sommaren 2015 redovisade tjänstemän vid kommunstyrelsekontoret sitt utkast till förslag.
Såväl vid den muntliga som den skriftliga framställningen framhöll de att de fokuserade på att
förenkla språket i texten utan att ändra själva sakinnehållet, skapa en tydligare struktur i dokumentet
samt rätta uppenbara felaktigheter i texten. I den remissrundan som därpå följde lämnade
Vänsterpartiet in ett yttrande där bl.a. följande avsnitt ingår:

Vänsterpartiet vill åter påtala Kom munfullm äktiges beslut 2014-12-15 § 197.3 a t t "Tillsätta en
parlam entarisk utredning fö r att se över ersättningsbestämmelserna". Denna parlam entariska
utredning har , vad ja g vet , varken tillsatts eller börjat sitt arbete. Det innebär att
Kom munfullm äktiges beslut hittills inte verkställts. Det tjänstem annaförslag som endast föreslår
språkliga, strukturella och korrigerande förä n d ring a r kan inte ersätta beslutet. Jag u tgår frå n att
Kom m unfullm äktiges beslut kom m er a tt verkställas, och därför vill ja g å ter till tjänstemännen och till
den parlam entariska utredningen redovisa våra förslag till förä n d ring a r av ERS.
Vänsterpartiet fö re s lå r... förä n d ringa r av ERS m ed det dubbla syftet a tt erhålla ett ersättningssystem
som underlättar fö r fritidspolitiker a tt fullgöra de uppdrag de utsetts till, sam t som m edger att alla
pa rtier representerade i Norrtälje Kom munfullm äktige på likvärdiga villkor kan fullgöra sina uppdrag:
2015-10-19 kom Tjänsteutlåtandet för att behandlas vid Val- och Förtroendemannanämndens
sammanträde 2015-10-27. Utlåtandet innehöll bl.a. ett bakgrundsavsnitt med lydelsen
Fullm äktiges andemening har tolkats så att den parlam entariska utredningen inte skulle vara en
fullm äktigeberedning utan val- och förtroendem anna nämnden som ä r en parlam entarisk nämnd, det
vill säga ä r representerad av sam tliga partier i fullm äktige.
Ärendet skulle alltså omvandlas från en parlamentarisk utredning till ett sedvanligt nämndförfarande
utifrån ett tjänstemannautlåtande utan några politiska förändringar. På vilken grund gjordes denna
"tolkning", och vem/vilka gjorde den? Det håller inte att vid nämndsammanträde förklara att det är
underförstått, naturligt och att man brukar göra så. Det fanns inte enighet om den tolkningen.
Vid Val- och Förtroendemannanämndens sammanträde 2015-10-27 påminde vår representant
nämnden åter om Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 197.3 att "Tillsätta en
parlamentarisk utredning för att se över ersättningsbestämmelserna". Den parlamentariska
utredningen hade ju varken tillsatts eller börjat sitt arbete. Enligt ordförandes svar på den
interpellation som kommer att avhandlas vid Kommunfullmäktige måndagen den 2:a november
2015 ansåg nämndens ordförande att tjänstemännen "sett över" frågan och att vår nämnd
"behandlat" den. Ordförande skrev alltså inte i sitt svar att den av Kommunfullmäktige beslutade
parlamentariska utredningen gjorts. Kommunfullmäktiges beslut har inte verkställts. De
föreslagna förändringarna i tjänstemannaförslaget är bra men otillräckliga då de endast föreslår
språkliga, strukturella och korrigerande förändringar. Oavsett innehållet kan
tjänstemannaförslaget inte ersätta fullmäktigebeslutet om parlamentarisk utredning.

Vänsterpartiet
Då ingen parlamentarisk utredning gjorts ansåg vi att beslut i ärendet inte kunde fattas innan
denna var gjord. Jag utgår från att Kommunfullmäktiges beslut kommer att verkställas, och att
den parlamentariska utredningen behandlar samtliga inkomna förslag till förändringar av ERS.
Därför föreslog vi i Val och förtroendemannanämnden i l:a hand att ärendet "Förslag till
reviderade ersättningsbestämmelser" återremitteras till den parlamentariska utredningen. Då
den av oss begärda voteringen visade att majoriteten beslutade avslå återremissyrkandena
reserverade vi oss mot detta beslut. Som en konsekvens av majoritetens beslut kunde vi sedan
inte acceptera att nämnden föreslog språkliga förändringar i befintliga bestämmelser.
Om den parlamentariska utredningen tillsatts hade Vänsterpartiet i denna föreslagit följande
förändringar:
att grundarvode till nämndledamöter och deras ersättare höjs till 0,25 prisbasbelopp/år.
att för ledamot i nämnd som också är ledamot eller ersättare i nämndens arbetsutskott höjs
grundarvodet till 0,35 prisbasbelopp/år,
att samtliga gruppledare för de 9 politiska partier som är representerade i Norrtäljes
Kommunfullmäktige erhåller ett enhetligt årsarvode omfattande 5,5 prisbasbelopp/år,
att gruppledararvodet ska kunna delas mellan företrädare efter partigruppens vilja,
att årsarvode till ledamöter i kommunrevisionen höjs till 1 prisbasbelopp/år,
att ordförande i kommunstyrelsen samt övriga kommunalråd erhåller årsarvoden på
sammanlagt 16 prisbasbelopp/år tillsammans,
att alla årsarvoden och grundarvoden uttrycks i prisbasbelopp/år,
att ordförande i barn- och skolnämnden erhåller en ersättning på 5,5 prisbasbelopp/år;
ordförande i bygg- och miljönämnden erhåller en ersättning på 4,5 prisbasbelopp/år; ordförande
i teknik- och klimatnämnden erhåller en ersättning på 4,5 prisbasbelopp/år; ordförande i kulturoch fritidsnämnden erhåller en ersättning på 3,7 prisbasbelopp/år; 4

Vänsterpartiet
ordförande i socialnämnden erhåller en ersättning på 5,5 prisbasbelopp/år; ordförande i
utbildningsnämnden erhåller en ersättning på 4,5 prisbasbelopp/år; ordförande i val- och
förtroendemannanämnden erhåller en ersättning på 1,8 prisbasbelopp/år; l:e vice ordförande
erhåller en ersättning på 20% av sin nämndordförandes ersättning; 2:e vice ordförande erhåller
en ersättning på 50% av sin nämndordförandes ersättning;
att presidiet i kommunrevisionen samt presidierna i styrelserna för Norrtälje
Kommunhuskoncernen erhåller en ersättning på 1,8 prisbasbelopp/år;
att överförmyndarens ersättare erhåller en ersättning på 0,9 prisbasbelopp/år;
att Kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att justera den av Kommunstyrelsekontoret
föreslagna texten som en konsekvens av våra ändringsförslag; samt
att tjänstemannaförslaget i övrigt tillstyrks med i enlighet med vad som gäller enligt Språklagen
(2009:600).
Då ärendet nu lyfts till fullmäktige yrkar vi ännu en gång på återremiss då vi anser att det är fel
av fullmäktige att fatta ett beslut trots att ingen parlamentarisk utredning är genomförd.
Uppdraget som fullmäktige gav är inte verkställt. Att inte fler i fullmäktige protesterar mot detta
är ett hot mot demokratin anser vi. När majoriteten ville avgöra ärendet trots detta väljer vi att
inte delta i beslutet.

Catarina Wahlgren

Ingela Brinkefeldt

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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§247

Dnr 2015-001466 001

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av
verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente for planering, styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun att gälla
från och med 2016-01-01.
2.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för planering, styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun antagen av
Kommunfullmäktige 2014-11-10, § 181.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns styrprocess för planering, uppföljning och styrning
föreslås justeras. Inför år 2015 omarbetades reglementet något då
uppföljnings- och rapporteringstillfällen förändrades. Inför år 2016 föreslås
att ett uppföljnings- och rapporteringstillfälle återförs. Därutöver föreslås att
det ska beslutas om en samlad verksamhetsplan med budget varje år istället
för att det som idag beslutas om en samlad verksamhetsplan vartannat år
med en komplettering vartannat år. De senaste åren har de ekonomiska
budgetförutsättningarna förändrats relativt mycket och både kommunens
resultaträkning samt nämndernas ramar har räknats om. Därutöver beslutas
ersättning till utförare, taxor och avgifter i stort för ett år i taget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 168.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 221
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och
ekonomi i Norrtälje kommun.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Strategistaben
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§248

Dnr 2013-001632 214

Detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö
4:1 i Rådmansö församling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av
Åkerö 4:1 i Rådmansö församling med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö 4:1 var utställd för
allmän granskning under sommaren 2015 och har nu reviderats inför
antagandet. Planförslaget ger möjlighet till 16-23 nya villatomter och fortsatt
kursgårds- och lägerverksamhet, eller en hotell- och restaurangverksamhet.
Området bildar en egen samfällighet för VA som ansluts till det allmänna
VA-nätet. Dagvatten ska tas om hand i en ny damm som anläggs mellan de
nya tomterna och väg 1031. De revideringar som gjorts efter den allmänna
granskningen rör i huvudsak dagvattendammen. Ytan för denna justeras så
att den hamnar några meter längre ifrån väg 1031 än i tidigare planförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 173.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 18 november 2015,
§49.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Granskn ingsutlåtande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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§249

Dnr 2007-001312 214

Detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i HäveröEdebo-Singö församling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Hensvik 2:61 i HäveröEdebo-Singö församling med stöd av 5 kap 29 § ÄPBL.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska besluta om att anta detaljplan för del av fastigheten
Hensvik 2:61 i Häverö-Edebo-Singö församling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 174.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutslcott beslut den 18 november 2015,
§50.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 oktober 2015.
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse, 2012-07-02
Utlåtande efter utställning, 2015-02-20
Utlåtande efter utställning 2, 2015-10-22
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande

34(68)

NORRTÄL]E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-14

Kommunfullmäktige

§ 250

Dnr 2015-001392 050

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner motionsredovisningen.

2.

Med tillhörande motivering avskriva följande motioner från vidare
handläggning: Dnr KS 12-2080 050, KS 13-1041 530, KS 13-1043
106, KS 13-1837 091, KS 14-391 091, KS 14-902 091, KS 13-1018
091.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en
motion från vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 169.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 202.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2015.
Förteckning över inkomna motioner den 5 oktober 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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§251

Dnr 2015-000363 091

Besvarande av motion angående att integrera
turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuséet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad
som redovisas i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den
2 november 2015.

Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) lämnade in
motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2015.
Motionärerna vill att kommunen omgående avsätter resurser så att Faktoriet
före detta Roslagsmuseet kan öppnas med en integrerad turistbyrå. Då
Norrtälje kommun sedan 2013 upphandlat turistinformation är det
driftentreprenörens ansvar att välja lokaler som uppfyller de krav som ställs i
avtalet. Med hänvisning till detta anser kommunstyrelsekontoret motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 170.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 218
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Motion från Anders Fransson och Irene Brändström, båda (ROOP), gällande
avsättande av resurser för att kunna öppna Roslagsmuseet med en integrerad
turistbyrå, daterat den 30 mars 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) och Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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§252

Dnr 2014-002779 091

Besvarande av motion om en handlingsplan för
omställning till långsiktigt hållbara energislag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
teknik- och klimatnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V), Johannes Folkesson (V) och
Anastasia Svärd (V) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december 2015. Motionärerna föreslår att kommunen
arbetar fram en handlingsplan för omställning till långsiktiga hållbara
energislag samt att planen innehåller förslag på konkreta pedagogiska
anläggningar som blir synliga för invånare och besökare. Teknik- och
klimatnämnden behandlade motionen den 6 oktober 2015, § 36, och föreslog
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till vad som anges i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 171.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 18 november 2015, § 220.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Motion från Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V), Johannes
Folkesson (V) och Anastasia Svärd (V) gällande handlingsplan för
omställning till långsiktigt hållbara energislag, den 12 december 2014.
Teknik- och klimatnämndens beslut den 6 oktober 2015, § 36
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
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Kjell Jansson (M) yrkar avslag på motionen.
Henrik Hedensiö (M) och Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§253

Dnr 2015-000373 091

Besvarande av motion om att kommunen utträder som
medlem i Kommuninvest när lånen faller 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning
till det som framkommer i kommunstyrelsekontorets motionssvar den 2
november 2015.
2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utreda
frågan utifrån det mest kommunalekonomiskt optimala.

Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 maj 2015. Motionären föreslår att Norrtälje kommun ska
utträda ur Kommuninvest när kommunens lån hos Kommuninvest förfaller
2017 då nytt regelverk kan innebära ökat åtagande för medlemmarna i
Kommuninvest. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
framkommer i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2015, § 172.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 219.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Motion från Kjell Jansson (M) gällande att Norrtälje kommun ska utträda
som medlem i Kommuninvest, den 2 april 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
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§254

Dnr 2015-001553 091

Motion från Hamed Abbasi (M) om möjligheten att
placera ensamkommande flyktingbarn hos familjer med
försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) lämnar följande motion om möjligheten att placera
ensamkommande flyktingbarn hos familjer med försöijningsstöd.
”Motion etc..........” Bilaga § 254.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden för yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till Kommunfullmäktige angående
Möjligheten att placera ensamkommande ungdomar hos familjer med försöriningsstöd.
Tusentals ensamkommande ungdomar anländer till Sverige med ett hopp om bättre framtid
efter att de har varit på flykt i månader. Situationen är just nu akut i Norrtälje för att kunna ge
dessa ensamkommande tak över huvudet och en trygg start i sitt nya hemland. Just nu blir
kommunen tvungen att köpa dyra placeringar för att kunna lösa detta akuta behov, något som
drabbar kommunens ekonomi hårt.
Samtidigt finns personer eller familjer med olika bakgrund som får ekonomiskt bistånd av
olika skäl. Bland dess finns säkert familjer som är bredda att ta emot ensamkommande
ungdomar. På det sättet kan kommunen få en win-win situation, där ungdomen far möjlighet
att hamna hos personer med samma bakgrund eller andra personer som har tid att finnas till
hands för ungdomen.
Ungdomen bli integrerad snabbare i samhället, får lära sig hur samhället fungerar och veta
mer om kulturen i sitt nya hemland. Å andra sidan får familjer som är beroende av
ekonomiskt bistånd en möjlighet att få riktig lön/ersättning samtidigt som kommunen slipper
dyra placeringar av ensamkommande ungdomar.

Därför föreslår vi:
Att socialförvaltningen får i uppdrag att se möjligheten om det finns familjer med
försörjningsstöd som är lämpliga att ta emot ensamkommande barn och erbjuda dessa familjer
detta.

Hamed Abbasi, M

Ann Lewerentz, M
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§255

Dnr 2015-001565 091

Motion från Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) om
parkeringar i Norrtälje kommuns centralorter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) lämnar följande motion om
parkeringar i Norrtälje kommuns centralorter.
”Motion etc..........” Bilaga § 255.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadskontoret/Helen Lott för yttrande.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Motion till Kommunfullmäktige angående

PARKERINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN
Många kommuninvånare pendlar till Norrtälje stad för att arbeta samtidigt som många, både
kommuninvånare, sommarboende och turister, åker till Norrtälje stad för att handla eller
utföra ärenden. Kommunen är geografiskt mycket utbredd varvid kollektiva alternativ till
bilen ofta saknas. Behovet av parkeringsplatser har ständigt ökat i och med att arbeten med
byggnationer av bostäder såsom t.ex. hamnen har påbörjats och ett antal parkeringsplatser
har försvunnit. Samma problem finns på fler av kommunens centralorter.
Norrtälje kommun präglas till stor del av att befolkningen ökar under sommarhalvåret p.g.a.
sommarboende och semesterfirare. Om vi vill ha en levande stadskärna i Norrtälje stad dit
både kommuninvånare och besökare söker sig, så måste möjligheten att parkera nära
stadskärnan finnas och att information om parkeringsmöjligheter synliggörs för våra
besökare.
Pendlarparkeringarna vid Norrtälje stads infart och längs med E18 härtill stor del löst
parkerings-problemet för de som reser med bil till någon av dessa och parkerar bilen för att
fortsätta med buss framförallt till Stockholm. Men de som tar bilen till en pendlarparkering
ska också kunna känna sig trygga med att lämna bilen där.
Husbilar har ökat i popularitet och prognoserna är att det kommer att fortsätta att göra så.
Om ambitionen är att utöka antalet turister som stannar längre i kommunen så borde
anpassade parkeringsplatser för husbilar uppföras på lämpliga platser i kommunen.
Därför föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Trafikförvaltningen uppdrag att:
1. Ta fram förslag på fler parkeringar i Norrtälje stads närhet för de som pendlar till Norrtälje
stad och att utöka antalet parkeringsplatser i direkt anknytning till handeln i centrala
Norrtälje.
2. Utreda behovet av parkeringsplatser i övriga centralorter i kommunen, samt ta fram
förslag på möjlighet att utöka parkeringsplatser där behovet finns.
3. Uppföra informationstavlor vid stadens och orternas infarter om parkeringar.
4. Inför kameraövervakning på samtliga pendlarparkeringar.
5. Ta fram förslag på lämpliga platser för husbilsparkering för turister.

Moderaterna <

Roland Brodii5

Stina Berg
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§256

Dnr 2015-001652 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om Norrtälje
kommuns finanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) m.fl. lämnar in följande motion om Norrtälje
kommuns finanspolicy.
”Motion etc............” Bilaga § 256.

Beslutet ska skickas till
Finanschef Annica Johansson
Roslagsbostäder AB för yttrande

Utdragsbestyrkande
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Motion angående Norrtälje kommuns finanspolicy
Under 2012 beslöt styrelsen för Hyresgästföreningen Norrtälje att låta utreda konsekvenserna
av de villkor för Roslagsbostäder som formulerats i kommunens finanspolicy. Uppdraget gick
till konsultbolaget JAFC Jens Albråten).
När utredningen var klar visade det sig att Roslagsbostäders ekonomi lider allvarlig skada av
att kapital på olika sätt förs över från bolaget till kommunen. Fastighetsunderhållet hotas och
bolagets möjligheter att bygga nya bostäder begränsas. Jens Albråten skriver bland annat
att ”med beaktande av den redan höga hyresnivån och bolagets svaga och känsliga finansiella
läge, som orsakats av kapitaldräneringen, finns detfrågetecken runt RB:s framtida
stabilitet”.
Det tidigare styret prioriterade inte byggandet av hyresbostäder - under tio år tillät man inte
Roslagsbostäder att bygga en enda lägenhet. Detta har lett till en stor brist på hyresrätter med
oacceptabelt långa kötider som följd. Det här är ett problem som det nuvarande styret är väl
medvetet om. Vi är också övertygade om att det nuvarande styret är beredda att vidta åtgärder
för att komma till rätta med de problem som uppstått. En av de mest angelägna åtgärderna är
då är en förstärkning av Roslagsbostäders ekonomi. Endast med en sådan förstärkning kan
bolaget spela den roll för kommunens-framtida utveckling, som det bör göra.
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade ledamöter att kommunfullmäktige
ska besluta:
•

att genom direktupphandling uppdra åt JAFC att uppdatera den tidigare utredningen
beträffande fmanspolicyns påverkan på Roslagsbostäders ekonomi

Norrtälje den 11/12 2015

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Johannes Folkesson

Ingela Brinkefeldt
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§257

Dnr 2015-001533 092

Interpellation från Stina Berg (M) till kommunstyrelsens
ordförande ang HBTQ-certifiering
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Stina Berg (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående HBTQcertifiering.
”Interpellation etc............” Bilaga § 257.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dianeplanbetectai.

Interpellation till någon av Norrtäljes 3 Kommunalråd angående HBTQcertifiering

I minoritetsstyrets Verksamhetsplan 2016-2018 som antogs på KF 20151102
står det i inledningen att det finns kommunövergripande uppdrag som Norrtälje
kommun ska arbeta for under mandatperioden.
En av dessa är denna:
”Verka för att fler verksamheter hbtq-certifieras”

Då det sedan inte nämns något mer om HBTQ-certifiering i verksamhetsplanen
är mina frågor:
1) Eftersom det står ”FLER verksamheter” är det då så att det redan i dag finns
verksamheter som är certifierade?
2) Vilka verksamheter har ni tänkt certifiera och har ni någon plan för detta?

Stina Berg M
Ledamot i Kommunfullmäktige
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§258

Dnr 2015-001552 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommun
styrelsens ordförande om hur kommunen tänker
bekämpa radikalisering och extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen tänker
bekämpa radikalisering och extremism.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 258.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
De senaste månaderna har skett väldig tragiska händelser som är ett resultat av radikalisering.
Händelser som har drabbat oss alla på olika sätt. Från attacken på en skola i Trollhättan till
terrorattentaten i Paris. Det är sådana händelser som egentligen inte borde kunna ha inträffat.

Min fråga är till kommunstyrelsens ordförande:

Fråga: Hur kommer att kommunen arbeta med för att bekämpa radikalisering och extremism?

Hamed Abbasi, M
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§259

Dnr 2015-001654 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrel
sens ordförande om flyktingmottagningen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 259.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
ang. Flyktingmottagningen i kommunen.

Vi ser idag historiska flyktingströmmar till Europa och Sverige. Detta kommer
naturligtvis få stora påfrestningar på kommunerna som är de som ska hantera
denna situation. Bostäder ska snabbt tas fram trots att det är mycket få att
tillgå i Stockholmsregionen. Detta kommer även att belasta kommunen
ekonomiskt på längre sikt. Fösta åren de anländer står staten för större delen
av kostnaderna genom statsbidrag. Det krävs ett omfattande arbete med
integration. Något som Sverige historiskt sett vara väldigt dåliga på. Men mina
frågor är trots detta följande.

1. Hur många flyktingar respektive ensamkommande barn beräknar du skall
komma till kommunen under 2016?

2. Hur mycket får vi i statsbidrag för dessa?
3. Hur stor kommer kommunens kostnader för förskola och utbildning
(Grundskola och Gymnasium) att bli?
4. Hur mycket beräknas kostnaderna för försörjningsstöd öka för redan
anlända flyktingar under 2016?
5. Hur stor beräknas den totala nettokostnaden för flyktingmottagandet
bli?
6. Hur är planen för kommunen att jobba med integration?
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§260

Dnr 2015-001655 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till barn- och
skolnämndens ordförande om språkträning för
nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om språkträning för
nyanlända.
”Interpellation etc............” Bilaga § 260.

Beslutet ska skickas till
Bam- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Olle Jansson barn- och skolnämndens ordförande

I en tid där fler familjer och ensamkommande barn flyr från sina hem länge och söker sig till Sverige
och Norrtälje på grund av lerig eller andra skäl ökar kravet på oss att förbereda och ge möjlighet for
bättre utveckling och snabb integration. När barn och ungdomar börjar skolan och placeras i ordinarie
klasser ökar risken för negativa effekter då de andra eleverna ofta har ett stort försprång såväl språkligt
som kunskapsmässigt. Risken för isolering och utanförskap är uppenbar eftersom varje nyanländ har
olika skolbalcgrund som gör att det är lättare eller svårare att lära sig svenska. Därför är det glädjande
att man nu planerar för att införa intensiv språkträning för nyanlända ungdomar mellan 16-18 år. Det
är dock inte tillräckligt och behövs även för yngre barn.
Språket är en grundläggande faktor för framgångsrik integration och att införa intensivspråkträning
även för yngre barn skulle lägga en starkare grund för framtida kunskapsutveckling. Modellen med
internationella klasser, där språkinlärningen står i fokus innan man stegvis integreras i ordinarie
undervisning, bygger på forskning om nyanlända och lärande och bör införas även i Norrtälje för att
förbättra integrationen.

Mina frågor till barn- och skolnämndens ordförande:

Vad gör, och planerar, Olle Jansson för att nyanlända elever snabbare ska lära sig språket?
Är Olle Jansson beredd att införa intensivspråkträning även för grundskolan?

Hamed Abbasi, M
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§261

Dnr 2015-001657 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om nedläggning av
fritidsgårdar
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses härmed besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om nedläggning av
fritidsgårdar.
”Fråga etc..........” Bilaga § 261.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericssons (C) svar:
”Vad jag menade var att vi har en hel del orter där det inte finns några
ungdomsgårdar t.ex. Edsbro, Rånäs, Grisslehamn, Gottröra, Södersvik,
Gräddö m.fl. Möjligheten finns att på en del orter driva verksamhet med stöd
av föreningslivet.
Ekonomin kommer framöver att utsättas för prövningar, vilket vi redan har
sett i det pågående budgetarbetet.”
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Enkel fråga
enkel fråga till kultur & fritidsnämndens ordf
i tidningen står det att k & f vill lägga ner tre fritidsgårdar
i tidningen uttalar bengt ericsson citat
S a m t id ig t s k a v i k o m m a i h å g a tt m å n g a o r te r m e d m å n g a u n g a i d a g
in te h a r n å g r a f r it id s g å r d a r .

Jag vill veta vad bengt ericsson menar med det

Anders Fransson
roslagens oberonde parti (ROOP)
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§262

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrel
sens ordförande om detaljplanen i Älmsta
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anser härmed besvarad.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande i Älmsta.
” Fråga etc............” Bilaga § 262.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Den här frågan har diskuterats tidigare i kommunfullmäktige. Det finns en
pågående detaljplan gällande området kring ICA-butiken, som beräknas vara
klar nästa år.
Det pågår inget detaljplanearbete för hela Älmsta. Detaljplaner är
avgiftsfinansierade och görs oftast tillsammans med sakägare. Det finns inga
medel i budget 2016 för detta. I den här frågan krävs det i så fall ett rejält
omtag.”
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justera

Utdragsbestyrkande
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Enkel fråga
för drygt ett år sedan så ställde jag en fråga till kommunalrådet ulrika falk
ang detaljplanen i älmsta
nu har det gått ett år utan att det hänt något min fråga är
• varför har det inte hänt något med detaljplanen
• när kan den tänkas vara färdig

änders fransson
roslagens oberoende parti (ROOP)
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§263

Dnr 2015-001659 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrel
sens ordförande om medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses härmed besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om medborgarförslag.
Fråga etc..........” Bilaga § 263.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Denna fråga behandlas i beredningen av en motion som inte fardigberedd
ännu. Jag kan inte svara dig tydligare än så idag.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enkel fråga till kommunalrådet ulrika falk
för lite mer än ett år sedan så lades det fram ett förslag på att medborgarna skulle kunna lämnba
förslag till fullmäktige alt kommunen

•
•

Vad har bänt med den frågan
Är meningen att medborgarna ska kunna lämna förslag

®

När kan det ske i så fall
NORRTÄLJE KOMMUNRV

Anders Fransson
Roslagens oberoende parti (ROOP)

2015 -12- 11
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§264

Dnr 2015-001660 093

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommun
styrelsens ordförande om pengar till handelsstaden för
en centrumchef i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses härmed besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkämiande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om pengar till
handelsstaden för en centrumchef i Norrtälje.
”Fråga etc.........” Bilaga § 264.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) svar:
”Norrtälje kommun samverkar med handelsstaden och ett nytt avtal har
tecknats i dagarna. Aktörer utanför Norrtälje stad har samma möjlighet att
samverka med kommunen. Ett exempel är Hallstaviksnätverket, som också
får pengar av kommunen för att göra vissa uppgifter. När en del av arbetet
läggs på andra aktörer, så blir kommunens andel i arbetet mindre.”
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign
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enkel fråga till kommunalrådet ulrika falk
handelsstaden har fått 800 000 sek för att kunna ha en centrumchef
min fråga till kommunalrådet är
• är tanken att andra aktörer utanför norrtälje stad ska kunna få pengar
till utveckling tex rimbo hallstavik älmsta etc etc
• om nej varför inte
• om ja vem söker de hos

änders fransson
roslagens oberoende parti (ROOP)
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§265

Val av ledamöter och ersättare, samt vice ordförande i
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
förtiden 2016-01-01-2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare samt vice ordförande
till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje enligt följande:
Ledamöter
Hanna Stymne Bratt (S), vice ordförande
Kerstin Bergström (S), ledamot
Jane Trepp (C), ledamot
Ingrid Landin (MP), ledamot
Lotta Lindblad Söderman (M), ledamot
Britt-Inger Kjellberg (M), ledamot

Ersättare
Conny Andersson (S)
Catarina Erdtman (S)
Carina Jansson (C)
Vakant (MP)
Vakant (M)
Hans Andersson (L)

2. Kommunfullmäktige entledigar härmed ledamöter och ersättare i
nuvarande sjukvårds- och omsorgsnämnden samt ledamot och ersättare i
Kommunalförbundet Ägarsamverkan fr.o.m. 2016-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Då Tiohundraprojektet nu permanentas och ny organisation träder i kraft från
1 januari 2016 har Norrtälje kommunfullmäktige att utse ledamöter och
ersättare, samt vice ordförande i det nya kommunalförbund som ska styra
verksamheten.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 10.

Beslutet skickas till

Stockholms läns landsting
De valda
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§266

Dnr 15-000019 102

Val av två nämndemän i Norrtälje tingsrätt för perioden
2016-01-01-2019-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Josefin Brink (V) och Roger Reinhold (V) till
nämndemän i Norrtälje tingsrätt för perioden 2016-01-01— 2019-12-31.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 11.

Beslutet skickas till

Norrtälje tingsrätt
De valda
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§267

Dnr KS 15-000019 102

Val av fyra huvudmän i Roslagens Sparbank från
stämma 2016 till och med stämma 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer huvudmän i Roslagens Sparbank fr.o.m.
årsstämma 2016 t.o.m. årsstämma 2020 enligt följande
Andreas Hofbauer (S)
Lena Svenonius (S)
Paula Christofidi Cederqvist (L)
Vakant (M)
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 12.

Beslutet skickas till

Roslagens Sparbank
De valda
Registret

Justerandes sign

Y i [y

|

Utdragsbestyrkande
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§268

Dnr KS 000019 102

Val av ledamot i Axel, Julia och Torsten Nordströms
stiftelse för tiden 2016-01-01--2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Kai Larsson (MP) till ledamot i Axel, Julia och
Torsten Nordströms stiftelse for perioden 2016-01-01— 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Jansson (L) har av kommunfullmäktige 2015-09-28, § 189 beviljats
entledigande från uppdrag som ledamot i Axel, Julia och Torsten
Nordströms stiftelse från 2015-12-31.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 13.

Beslutet skickas till

Stiftelsen
Kai Larsson
Registret

Justerandes sign

/I

Utdrags bestyrkande
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Dnr KS 15-000019 102

Val av ledamot i socialnämnden för tiden till och med
2016-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Linda Frostklinga (V) till ny ledamot i
socialnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Per Carlson (V) har av kommunfullmäktige 2015-11-02, § 228, beviljats
entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 14.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Linda Frostklinga
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

/

fl/
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§270

Dnr 128340

Val av ledamot I Norrtälje Naturvårdsstiftelse för tiden
till och med 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Kent Björklund (ROOP) till ledamot i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse t.o.m. 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Lindgren (ROOP) har av kommunfullmäktige 2015-11-02, § 229,
beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 15.

Beslutet skickas till

Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Kent Björklund
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Tt

Utdragsbestyrkande
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§271

Dnr 2015-001460 102

Kristian Krassman (S), avsägelse av uppdrag som
ledamot i teknik- och klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Kristian Krassman (S) begärt
entledigande.
2.

Kommunfullmäktige väljer nuvarande ersättaren Sverker Nyman (S) till
ny ledamot i teknik- och klimatnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kristian Krassman (S) har i skrivelse 2015-11-11 avsagt sig uppdrag som
ledamot i teknik- och klimatnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 16.

Beslutet skickas till

Teknik- och klimatnämnden
Kristian Krassman
Sverker Nyman
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001534 102

Per Hallberg (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Per Hallberg (M) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Per Hallberg (M) har i skrivelse 2015-11-25 avsagt sig uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 17.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Per Hallberg
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

/\ J

|

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001536 102

Leif Klasson (L), avsägelse av uppdrag som ledamot i
val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Leif Klasson (L) begärt entledigande.
2.

Kommunfullmäktige väljer nuvarande ersättaren Roine Wallin (L) till
ledamot och Bengt Ringberg (L) till ny ersättare i val- och förtroende
mannanämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Leif Klasson (L) har i skrivelse 2015-11-26 avsagt sig uppdrag som ledamot
val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 18.

Beslutet skickas till

Val- och förtroendemannanämnden
Leif Klasson
Roine Wallin
Bengt Ringberg
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001538 102

§274

Paula Christofidi Cederqvist (L), avsägelse av uppdrag
som ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Paula Christofidi Cederqvist (L) begärt
entledigande.

2.

Kommunfullmäktige väljer Per Böijesson (L) till ny ersättare i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse t.o.m. 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Paula Christofidi Cederqvist (L) har i skrivelse 2015-11-26 avsagt sig
uppdrag som ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 19.

Beslutet skickas till

Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Paula Christofidi Cederqvist
Per Börjesson
PA/Lön
Registret

Justers

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001545 102

§275

Martin Einarsson (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Martin Einarsson (S) begärt entledigande
2. Kommunfullmäktige väljer Karl Hedström (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden t.o.m. 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Martin Einarsson (S) har i skrivelse 2015-11-27 avsagt sig uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 20.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Martin Einarsson
Karl Hedström
PA/Lön
Registret

Juster_- J----- :“

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001558 102

Helen Israelsson (C), avsägelse av uppdrag som
ersättare i Naturvårdsstiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Helen Israelsson (C) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Helen Israelsson (C) har i skrivelse 2015-11-30 avsagt sig uppdrag som
ersättare i Norrtälje Naturvårsstiftelse fr.o.m. den 1 januari 2016.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 21.

Beslutet skickas till

Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Helen Israelsson
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001563 102

Carina Jansson (C), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Carina Jansson (C) begärt entledigande.
2. Kommunfullmäktige väljer Maud Johansson (C) till ny ersättare i
kommunstyrelsen till det datum 2018, då ny kommunstyrelse väljs.
Sammanfattning av ärendet
Carina Jansson (C) har i skrivelse 2015-12-01 avsagt sig uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2016.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 22.

Beslutet skickas till

Kommunstyrel sen
Carina Jansson
Maud Johansson
PA/Lön
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001627 102

Jessica Wiklund (L), avsägelse av uppdrag som
ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Jessica Wiklund (L) begärt entledigande.
2. Kommunfullmäktige väljer R olf Nilzén (L) till ny ledamot i
socialnämnden t.o.m. 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Jessica Wiklund (L) har i skrivelse 2015-12-10 avsagt sig uppdrag som
ledamot i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 23.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Jessica Wiklund
Rolf Nilzén
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 128341

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt efter Jenny
Jansson(S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Anneli Björk Andersson (S) till nämndeman
t.o.m. 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Jenny Jansson (S) har av Norrtälje tingsrätt beviljats entledigande från
uppdrag som nämndeman.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 24.

Beslutet skickas till

Norrtälje tingsrätt
Anneli Björk Andersson
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001626 102

Anders Olander (C), avsägelse av uppdrag som
ledamot i Skärgårdsstiftelsen fr.o.m. den 1 januari 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anders Olander (C) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Anders Olander (C) avsäger sig i skrivelse 2015-12-11 uppdrag som ledamot
i Skärgårdsstiftelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson redovisar valberedningens
förslag enligt beslut i valberedningen den 11 december 2015, § 25.

Beslutet skickas till

Skärgårdsstiftelsen
Anders Olander
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 128343

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr KS 15-173
Sjukvårds och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
LSS beslut per den 30 september 2015.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden, Individrapportering av icke verkställda
SoL beslut per den 30 september 2015
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, kvartalsrapport per den 30
september 2015.
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2015-12-01, ny ersättare för (M)

Justerandes sign
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