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Sammanträdesdatum

2016-02-22
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sportcentrums konferenslokal, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje, kl 17.30-21.10

Närvarande

Enligt förteckning sid 2-4

Övriga närvarande

Ludvig Lagerkranz, bitr kommunjurist
Mikael Forssander, enhetschef kommunkansliet
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Margareta Lundgren (S) och Stina Berg (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 2 mars 2016, kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign
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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 Södennan
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Ulla-Britt Pettersson
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
Margareta Lundgren
Elizabeth Sahlén Karlsson
Kerstin Bergström
Måns Nilsson
Sara Hansson
Catarina Wahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landi n
Mats Wedberg
Annette Nilsson
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg
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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
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N
N
N

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

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

F
NTJ (Cecilia Nordström )
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N
F
N till 20.45
N
N
F
N
N
N
F
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Göte Waara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Suzanne Larsdotter Lindgren
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
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
V
MP
MP
SD
SD
SD
ROOP
ROOP

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
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Ärendelista
§1

Dnr 125519

9

Val av justerare och tillkännagivande om justering..............................9
§2

Dnr 126889

10

Information från kommunrevisorerna.................................................. 10
§3

Dnr 2015-001533 092

11

Besvarande av interpellation från Stina Berg (M) till
kommunstyrelsens ordförande ang HBTQ-certifiering....................... 11
§4

Dnr 2015-001552 092

12

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen tänker bekämpa
radikalisering och extremism................................................................ 12
§5

Dnr 2015-001654 092

13

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen................... 13
§6

Dnr 2015-001655 092

14

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till barn- och
skolnämndens ordförande om språkträning för nyanlända................14
§7

Dnr 2015-001196 303

15

Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp i Åkerö, Rådmansö församling, Norrtälje kommun
(BoM 14-1414, bmau § 155)................................................................ 15
§8

Dnr 2015-001615 344

17

VA-utbyggnad i Köpmanholm - fastställande av verksamhetsområde
samt utökning av investeringsram........................................................17
§9

Dnr 2015-001465 206

19

Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 2016-04-01............................................19
§ 10

Dnr 2015-001512 106

21

Framställan om ny överenskommelse avseende mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare 2016 (851-36113-2015).......... 21
§ 11

Dnr 2015-001613 106

23

Framställan från Länsstyrelsen i Stockholms län om
överenskommelse med Norrtälje kommun om boendeplatser för
asylsökande ensamkommande barn...................................................23
§ 12

Dnr 2016-000044 253

25

Alen 1-5 m.fl. i Norrtälje Hamn - godkännande av
markanvisningsavtal gällande delar av fastigheterna........................ 25
§13

Dnr 2015-000344 351

27

Utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk...............................................................................27
§14

Dnr 2015-000891 055

29

Utredning av skolstrukturen i Norrtälje kommun - förslag till
utvecklingsplan för en attraktiv skola, utbildningsnivå och höjda
kunskapsresultat................................................................................... 29
§ 15

Dnr 2015-000355 091

31
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Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av barn/ungas
möjlighet att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sport- och
fritidsanläggningar med t.ex. buss eller cykel.................................... 31
§ 16

Dnr 2015-000467

091

33

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående förbättring av
busshållplatser inom kommunen.........................................................33
§ 17

Dnr 2015-000354 091

35

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om förbättrad snöröjning och
halkbekämpning.................................................................................... 35
§ 18

Dnr 2015-000038 091

37

Motion avseende justering av renhållningsordningen för främjande av
minskad sopmängd och förbättrad hänsyn till kundernas behov..... 37
§ 19

Dnr 2015-000365

091

39

Motion om HBTQ-certifiering av kommunens verksamhet............... 39
§20

Dnr 2015-000322

091

40

Motion ang VA-utbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar
inom kommunens fritidshusområden..................................................40
§21

Dnr 2015-001260 091

41

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om målsättning om höjd
kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kommun............................... 41
§ 22

Dnr 2016-000017 091

43

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD)
avseende komplettering av kommunens VA-policy........................... 43
§ 23

Dnr 2016-000018 091

44

Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) om
undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäck över
Tullenparkeringen.................................................................................44
§ 24

Dnr 2016-000184 091

45

Motion från Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz (M) om införande
av nolltolerans mot fusk vid ekonomiskt bistånd.................................45
§ 25

Dnr 2015-001653 092

46

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens
ordförande om BRÅ..............................................................................46
§ 26

Dnr 2016-000175 092

47

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till socialnämndens ordförande
om säkerhet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn............ 47
§27

Dnr 2016-000188 092

48

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och skolnämndens
ordförande om riktmärken för barngruppsstorlekar i skolan...............48
§ 28

Dnr 2016-000189 092

49

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens
ordförande angående kommunens miljöarbete..................................49
§29

Dnr 2016-000207 092

50

Interpellation från Lennart Rohdin (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om åtgärder mot mobbing................................................. 50
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§30

Dnr 2016-000209 092

51

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till kommunstyrelsens ordförande
om strategi för användningen av gamla konsthallen i framtiden...... 51
§31

Dnr 2016-000210 092

52

Interpellation från Karin Karlsbro (L) tillkommunstyrelsens ordförande
om publicering av handlingar och beslutsunderlag på webben........ 52
§32

Dnr 2015-001656 093

53

Fråga från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens ordförande om
socionomutbildning på Campus.......................................................... 53
§33

Dnr 129432

§34

Dnr 129433

54

Rättelse av beslut i tidigare valärende.............................................. 54
55

Val av två ersättare till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje............................................................................................... 55
§ 35

Dnr 129434

56

Val av två revisorer till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje.................................................................................................56
§36

Dnr 129436

57

Val av huvudman i Roslagens Sparbank från och med stämma 2016
till och med stämma 2020.................................................................... 57
§37

Dnr 129437

58

Val av en ersättare i Naturvårdsstiftelsen........................................... 58

§38

Dnr 129439

59

Val av en ledamot i Skärgårdsstiftelsen..............................................59
§ 39

Dnr 2016-000085 102

60

Susanne Hagström (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden..............................................................................60
§ 40

Dnr 2016-000111 102

61

Susanne Ljunggren (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och fritidsnämnden och
ledamot i val- och förtroendemannanämnden................................... 61
§41

Dnr 2016-000114 102

62

Sven-Allan Edehamn (ROOP), avsägelse av uppdrag som ersättare i
teknik- och klimatnämnden................................................................. 62
§42

Dnr 2016-000120 102

63

Liselott Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden........................................................................................63
§43

Dnr 2016-000121 102

64

Hanna Stymne Bratt (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i
Campus Roslagen AB.......................................................................... 64
§44

Dnr 2016-000131 102

65

Ingrid Landin (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden........................................................................................ 65
§ 45

Dnr 129440

66

Val av en ledamot och en ersättare i Norrtälje Tak och Fasad AB.... 66
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§46

Dnr 129441

67

Val av en ledamot och en ersättare i Smeden 1 i Norrtälje A B ........ 67
§ 47

Dnr 129442

68

Val av en ledamot och en ersättare i Rossen Fastighets A B ............68
§ 48

Dnr 2016-000174 102

69

Angelica Tärnsby (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden................!........................................................... 69
§49

Dnr 128343

70

Meddelanden....................................................................................... 70
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Dnr 125519

§1

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Margareta Lundgren (S) och Stina Berg (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 2 mars 2016, kl 15.00
på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§2

Dnr 126889

Information från kommunrevisorerna
Kommunrevisionens vice ordförande Johnny Karlson (S) informerar om
granskningsrapport ”Verksamhet och handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen”.

Justerandes sign
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§3

Dnr 2015-001533 092

Besvarande av interpellation från Stina Berg (M) till
kommunstyrelsens ordförande ang HBTQ-certifiering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Stina Berg (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 14 december 2015, § 257, till kommunstyrelsens
ordförande angående HBTQ-certifiering.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 3.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc....... ” Bilaga § 3.
Stina Berg (M), Catarina Wahlgren (V), Henrik Hedensiö (M) och Ingrid
Landin (MP) yttrar sig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(70)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Norrtälje 151108

2015 “ - 11“ 2 6

Interpellatiou till någon av Norrtäljes 3 Kommunalråd angående HBTQcertillering

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

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

Stina Berg M
Ledamot i Kommunfullmäktige

2016-02-18

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Stina Berg angående hbtqcertifiering
Frågor:
Efterson det står ”FLER verksamheter” är d.et då så att det redan idag fmns
verksamheter som är eertifierade?
Vilka verksamheter har ni tänkt certifiera och har ni någon plan för detta?
Svar:
I februari 2016 finns ingen hbtq-certifierad verksamhet i Norrtälje kommun.
Nämnderna identifierar just nu prioriterade verksamheter att certifiera utifrån det
konimunö vergrip ande uppdraget, och en utredning har påbörjats i förvaltningen
som ska ligga till grund for kommande beslut om plan för hbtq-certifiermg.
Två prioriterade verksamheter för Samverkansstyret är förskoleverksamhet och
ungdomsverksamhet

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
O RG AN ISATION SN U M M ER
212000-0217

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

TELEFO N
0176-710 00
TELEFAX

0176-711 04

E-PO ST
komm u nsty relse n @norrtalje. se
W EBB
norrtaSje.se

P LU SG IR O

3 20 65-5
B A N K G IR O

451-7694
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Dnr 2015-001552 092

§4

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen
tänker bekämpa radikalisering och extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 14 december 2015, § 258, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen tänker bekämpa
radikalisering och extremism.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 4.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 4.
Hamed Abbasi (M), Ann Lewerentz (M) och Ingrid Landin (MP) yttrar sig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015 -12- oi
2015-11-26

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 m ed för att bekämpa radikalisering och extremism?

Hamed Abbasi, M

2016 02-18

NORRTÄLJE

-

KOMMUN

Svar på interpellation från Hamed Abbasi (M) angående
radikalisering och extremism
Frågor:
Hur kommer kommunen arbeta för att bekämpa radikalisering och extremism?
Svar:
Norrtälje kommun ska vara en öppen kommun i utveckling och den sociala
hållbarheten är högt prioriterad. Jämlika livsvillkor ar grundläggande för att
förhindra alla former av utanförskap.
Att förebygga förekomsten av radikalisering och våldsbejakande extremism är av
avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får faste i
samhället. För att detta ska fungera lcrävs ett väl fungerande samarbete mellan
många aktörer så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och
civilsamhälle.
Trygg i Norrtälje kommun har ansvaret för det förebyggande arbetet mot
radikalisering och våldsbejakande extremism i kommunen, och ett förslag till
handlingsplan mot våldsbejakande extremism kommer att föreligga för beslut på
kommande Kommunfullmäktige.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

TELEFO N

E-P G ST

P U iS G IR O

0176-710 00

komrnunstyrelsen@norrtaije.se

3 20 65-5

O RGANISATION SNUM M ER

TELEFAX

WEsa

B A N KG IR O

212000-0217

0176-711 04

norrtaije.se

451-7694

POSTADRESS

Box 800, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Estunavägen 1A
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2016-02-22

Kommunfullmäktige

§5

Dnr 2015-001654 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottag
ningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 14 december 2015, § 259, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om flyktingmottagningen.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 5.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 5.
Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Mikael Strandman (SD), Stina
Berg (M), Anders Fransson (ROOP), Hanna Stymne Bratt (S), Olle Jansson
(S), Johannes Folkesson (V) och Ingrid Landin (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpeliation till Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
ang. Flyktingmottagningen i kommunen.
pfiRr-auEKOMMi/NsmELsé
2015 " 12= 03
f_.6 ^
Vj 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 s ik t Fösta åren de anländer står staten fö r 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?

Kjell Jansson (M)

i/ 'i

I.

]

2016-02-18

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Kjell Jansson (M) angående
flyktingmottagningen i kommunen

Fråga:
Hur många flyktingar respektive ensamkommande barn beräknar- du ska komma
till kommunen under 2016?
Svar:
Enligt Länsstyrelsens fordelniiigstal kommer 201 flyktingar och 222
ensamkommande barm att anvisas till Norrtälje under året Dessa kan komma att
ändras utifrån nya prognoser. Utöver anvisningarna, kan flyktingar under året
bosätta sig i kommunen på egen hand, så kallade EBO:s. Denna gmpp är svår att
uppskatta hur stor den kommer att bli. Nar det gäller egenhosatta flyktingarunder 2015, var det 46 stycken enligt Migrationsverkets siffror.
Fråga:
Hur mycket får vi i statsbidrag får dessa?
Svar:
Ersättningen för de flyktingar som kommer till kommunen varierar. I huvudsak
gäller följande:
• 125 000 kronor för en person som. inte fyllt 65 år, fördelat på 2 år
* 78 200 kronor för en person som fyllt 65 år, fördelat på 2 år
Kommunen får även söka statlig ersättning från Migrationsverket för kostnader
som kommunen har för vård och boende och försörjniiigsstöd fram till att
ensamkommande barn blir 21 år. Kostnaderna och ersättningarna varierar.
Kommunen kan också ansöka om extraordinära kostnader från Migrationsverket.
Fråga:
Hur stor kommer kommunens kostnader för förskola och utbildning bli?
Svar:
Den totala kostnaden för förskola, skola och utbildning under 2016 är svår att
prognostisera. (Se svar på fråga 1)
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Fråga:
Hur mycket beräknas kostnaderna for försörjnings stöd öka för redan anlända
flyktingar under 2016?
Svar:
De flyktingar som har anlänt till kommunen har rätt till statlig
etahleringsersättning, då de fullföljer sin etableringsplan hos Arbetsförmedlingen
under max två är. Om flyktingen inte är självförsörjande efter 2 år, ingår de i
Jobb Och Utvecklingsgarantin under 1 år via Arbetsförmedlingen och erhåller då
statligt alctivitetsstöd.
Utbetalning av försörjningsstöd till invånare i Norrtälje kommun kodas utifrån
orsaker (arbetslöshet, sjukdom, övriga sociala hinder) och inte utifrån om de
tidigare har varit på flykt, vilket gör att det är svårt att svara på de exakta
kostnaderna för den grupp människor du syftar på.
Fråga:
Hur stor beräknas den totala nettokostnaden för flyktingmottagandet bli?
Svar:
En exakt nettokostnad för d.en ökande befolkningen 2016 är svår att
prognostisera, m ed hänsyn till att människor är olika, med olika behov och
förutsättningar.
Fråga:
Hur ar planen tor kommunen att jobba med integration?
Svar:
En samlad plan för integration, etablering och social sammanhållning är under
beredning och ska vara en tydlig plattform för samtliga förvaltningars arbete och
samverkan med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter.
Rekrytering av en integrationssaniordnare pågår, som ska arbeta övergripande
med integrationsfrågor.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-001655 092

§6

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
barn- och skolnämndens ordförande om språkträning
för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 14 december 2016, § 260, följande interpellation till barnoch skolnämndens ordförande.
Interpellation etc.........” Bilaga § 6.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 6.
Hamed Abbasi (M), Bino Drummond (M) och Catarina Wahlgren (V) yttrar
sig.

Justera

Utdragsbestyrkande

14(70)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

15 -12- 11
Diarisoo

_

^ OiaröptatMteesn,

76 ' / Ä T

2015-12-11

7m

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 bam och ungdomar börjar skolan och placeras i ordinarie
klasser ökar risken för negativa effekter då de andra eleverna ofta har ett stort forsprång såväl språkligt
som kunskapsmässigt. Risken för isolering och utanförskap är uppenbar eftersom varje nyanländ har
olika skolbakgrund 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 bam 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

Svar på interpellation från Hamed Abbasi (M) gällande
språkintroduktion

2013 -02- 1 5
Diarisnr

Hamed ställer två frågor till mig i interpellationen
Vad gör, och planerar Olle Jansson får att nyanlända elever snabbare skall lära sig språket?
Det är rektor som operativt ansvarar får organisationen gällande undervisning och
mottagandet av nyanlända elever. Vi följer Skolverkets direktiv och riktlinjer. Vi i vår
kommun har valt att arbeta med direktmkludering, dvs respektive rektor ansvarar för
organiserande av mottagandet och inrättande av ev. förberedelseklass. Rektor beslutar om
elevens placering i undervisningsgrupp och årskurs, efter genomförd kartläggning av elevens
kunskaper. Sedan 1 januari 2016, kan en elev endast delvis få sin undervisning i
förberedelseklass. Eleven ska också ha en placering i en ordinarie undervisningsgrupp.
Undervisningen 1 förberedelseklassen i ett ämne ska upphora, så snart man bedömer att eleven
kan följa den ordinarie undervisningen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen
successivt flyttas Över till den ordinarie undervisningen. En god tillgång till studiehandledning
på modersmålet ökar elevens möjligheter att göra framsteg i det svenska språket.
Nya skollagen föreskriver att det ska heta förberedelseklass och inte internationella klassen
(den benämningen har vi haft tidigare, men inte nu). Det finns olika möjligheter att arbeta
med elevernas språkinlärning t ex prioriterad timplan. Eleverna kan också få extra
undervisning i Sva (svenska som andra språk) 3 x 60 minuter/vecka. Kommunen ansöker om
extra anslag för detta.
Genom direktmkludering och att eleverna får ta del av ovan nämnda insatser och tillgång till
stndiehandledmng på modersmålet menar jag att eleven ges goda förutsättningar att Mara
kunskapskraven. Elever går redan nu ut i ordinarie klass stegvis utifrån individuella
bedömningar.

Är Olle Jansson beredd att införa mtensivspråkträning även för grundskolan?
Det jag beskriver ovan gäller även i grundskolan Viktigt att också påpeka att flerspråkiga barn
i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål.

Rånäs den 13 februari 2016
Olle Jansson
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§7

Dnr 2015-001196 303

Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp i Åkerö, Rådmansö
församling, Norrtälje kommun (BoM 14-1414, bmau §
155)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens yttrande över byggoch miljönämndens hemställan den 3 september 2015, § 62.

2.

Kommunstyrelsen far i uppdrag att bedöma området för VA-utbyggnad i
kommande VA-plan.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har hemställt till kommunfullmäktige om
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Åkerö, Rådmansö församling,
på grund av att de enskilda avloppen i området är i stort behov av att
åtgärdas. Nämnden anser att den långsiktiga hållbara lösningen är att ansluta
fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunstyrekontoret anför att huruvida fastigheterna i Åkerö omfattas av
§ 6 lag om allmänna vattentjänster kommer att utredas i samband med
kommande VA-utbyggnadsplan. Vidare kan inte kommunstyrelsekontoret i
dagsläget säga när en utbyggnad av ett eventuellt verksamhetsområde i
Åkerö kan ske. Detta på grund av kapacitetsbegränsningar, andra projekt,
ekonomiska överväganden och det pågående arbetet med en VAutbyggnadsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 2, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 235, den 16 december 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2015.
Bygg- och miljönämndens hemställan, § 62, den 3 september 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Margareta Lundgren (S) och Ingmar Wallén (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar på återremiss.

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige ska behandla ärendet vid
dagens sammanträde eller återremittera det i enlighet med Ingmar Ögrens
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören.
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning.
Bygg- och miljönämnden.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001615 344

VA-utbyggnad i Köpmanholm - fastställande av
verksamhetsområde samt utökning av investeringsram
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige utvidgar verksamhetsområdet för vatten och
spillvattenavlopp i Köpmanholm enligt bilagan fastighetslista till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 december och det
rödmarkerade område i kartbilagan till samma tjänsteutlåtande, utöver
tidigare beslutat verksamhetsområde (KF 2014-125).

2.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ytterligare 1 956 tkr i
investeringsanslag för tillkommande kostnader i och med det utökade
verksamhetsområdet, utöver tidigare beslutade 4 612 tkr (KF 2012-162).

3.

Finansieringen sker med egna medel.

4.

Framtida kapital- och driftkostnader belastar VA-kollektivet när
anläggningen tas i drift. Beslutet påverkar inte VA-kollektivets ekonomi
negativt.

Sammanfattning av ärendet
Området nordväst om befintligt verksamhetsområde i Köpmanholm har
tidigare givits möjlighet till samfälld anslutning till den kommunala VAanläggningen. Ett temporärt avtal finns sedan ett år, men den blivande
samfiillighetsföreningen har inte gått vidare med sitt projekt. Den inventering
av enskilda avloppsanläggningar som genomfördes i området under slutet av
2011, visar att samtliga avlopp är undermåliga ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt. Närheten till kusten påverkar fastigheternas
möjligheter till enskild VA-försörjning negativt. Med hänsyn till
fastigheternas läge, relativt tät bebyggelse och i direkt anslutning till det
befintliga verksamhetsområdet, anses dessa ingå i ett större sammanhang.
Enligt 6§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska kommunen därför
inrätta ett verksamhetsområde och se till att behov av vatten och
spillvattenavlopp tillgodoses.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 3, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 236, den 16 december 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 december 2015, inklusive
bilagor.
Investeringskal kyl.

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar på återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige ska behandla ärendet vid
dagens sammanträde eller återremittera det i enlighet med Ingmar Ögrens
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören.
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning.
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, Strategistaben.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(70)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Dnr 2015-001465 206

§9

Förslag till avfallstaxa fr.o.m. 2016-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motiveringar enligt
yrkanden från (M) och (V).
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattningsvis föreslås avfallstaxan justeras för att styra mot bättre
arbetsmiljö för hämtningspersonal och minskad miljöbelastning.
Avfallstaxan föreslås höjas med ca 3 % totalt framförallt på grund av ökade
kostnader föranledda av utbyggnad av Salmunge deponi, försök i Rimbo
med nytt insamlingssystem avseende insamling av matavfall och brännbart
avfall och start av återbruk på återvinningscentralema samt
indexuppräkningar. Utformningen av taxan kommer att förändras till att
delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften beräknas på
antal hushåll och den rörliga avgiften styrs av avfallsmängd och
hämtningssätt. Detta kommer medföra att avgifterna kommer skifta ganska
mycket, några blir dyrare och några blir billigare. Några abonnemangstyper
kommer att ändras, bland annat kommer komposttaxan för
tvåveckorshämtning. Dessa hänvisas till hämtning var fjärde vecka. Teknikoch klimatnämnden behandlade ärendet den 10 november 2015, § 48, och
föreslog att kommunfullmäktige antog taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 6, den 1 februari 2016:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallstaxa att börja gälla från och
med den 1 april 2016 enligt kommunstyrelsekontorets förslag den 11
januari 2016 och tillsvidare.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande renhållningstaxa upphör att
gälla när den nya träder i kraft.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och klimatnämnden att närmre
fastställa fakturarutiner och faktureringsintervaller.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 3, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2016.
Förslag till Norrtälje kommuns avfallstaxa.
Taxeförändring säck- och kärlavfall.
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 48, den 10 november 2015

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP), Hans
Andersson (L), Karin Karlsbro (L), Mikael Strandman (SD), Bo Wetterström
(M), Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss med följande motivering:
”Förslaget att höja renhållningstaxan med 3% är inte skäligt. Som skäl anges
blanda annat ökade kostnader på Salmunge med 350 tusen och 150 tusen för
återbruk på återvinningsstationerna samt att avfallsindex ökar med 0,5%.
Renhållningsavdelningen gör ett överskott på ca 2,5 mnkr för 2015. Vi anser
att det inte finns några skäl till att höja taxan för 2016. De ev.
kostnadshöjningar som redovisar torde täckas med god marginal inom
befintlig budgetram.”
Catarina Wahlgren (V) yrkar att grovsopshämtning återinförs minst en
gång/år inom ramen för taxan.
Berit Jansson (C) återtar sitt bifallsyrkande och yrkar återremiss.
Olle Jansson (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera
ärendet.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören.
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning.
Teknik- och klimatnämnden.

Justerandes sign
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Dnr 2015-001512 106

Framställan om ny överenskommelse avseende
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
2016 (851-36113-2015)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att
uppdatera ärendet med nya fördelningstal från länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms än har inkommit med en framställan om
överenskommelse avseende mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare. För Norrtälje kommuns del uppgår fördelningstalet till 201 och
enligt den nuvarande överenskommelsen till 81, det vill säga en ökning på
120. Socialnämnden har den 17 december 2015, § 144, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Mail från länsstyrelsen angående paus för överenskommelser m
ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 7, den 1 februari 2016:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen avseende
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 4, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2015.
Framställan om överenskommelse avseende mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare, Stockholms läns länsstyrelse inklusive tabell över
kommunfördelningen i Stockholms län 2016, samt mallen för
överenskommelser om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Socialnämndens beslut den 17 december 2015, § 144.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar återremiss i avvaktan på
uppdaterade fördelningstal.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera
ärendet.

Justerandes sign
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Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
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§11

Framställan från Länsstyrelsen i Stockholms län om
överenskommelse med Norrtälje kommun om
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att
uppdatera ärendet med nya fördelningstal från länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms än har inkommit med en framställan om
överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande
barn. För Norrtälje kommuns del uppgår fördelningstalet 222 och enligt den
nuvarande överenskommelsen 29, d.v.s. en ökning på 193 ensamkommande
bam. Socialnämnden har den 17 december 2015, § 145 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Mail från länsstyrelsen angående paus för överenskommelser om
ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 8, den 1 februari 2016:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen avseende
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 5, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2015.
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande
ensamkommande barn, Stockholms läns länsstyrelse.
Socialnämndens beslut den 17 december 2015, § 145.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar på återremiss i avvaktan på
uppdaterade fördelningstal.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera
ärendet.
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Beslutet ska skickas till
Socialnämnden.
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§ 12

Dnr 2016-000044 253

Alen 1-5 m.fl. i Norrtälje Hamn - godkännande av
markanvisningsavtal gällande delar av fastigheterna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med
Anbudslämnare 3 innebärande markanvisning om cirka 30 000 kvm ljus
BTA för byggande av hyresrätter i flerbostadshus i Norrtälje Hamn.
(anbudslämnare, köpeskilling mm enligt bilaga 2 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2016)
2. Kommunens kostnader för genomförande av allmänna anläggningar
finansieras via exploateringsintäkter.
3. Godkänna avtalet om upplåtelseformen hyresrätter (enligt bilaga 3 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2016)
4. Bolagstämman i Norrtälje Tak & Fasad beslutar att Norrtälje Tak &
Fasad AB omfattas av kommunens åtagande i detta avtal.
Sammanfattning av ärendet
Anbudslämnare 3 har, med ett projektförslag på utbyggnad av hyresrätter i
kvarteren 17-19 som ingår i projekt Norrtälje Hamn, vunnit en av
Kommunen anordnad markanvisningstävling genom att inlämna ett
projektförslag jämte markpris. Projektförslaget innebär utbyggnad med
flerbostadshus i varierade höjder, cirka 30.000 kvm ljus BTA. Projektet
berör del av fastigheterna Alen 1-5, Tälje 3:1, 3:14 och 3:252, ägda av
Kommunen samt del av Tälje 3:328, ägd av ett kommunalt bolag.
För blivande kvartersmark i det aktuella området föreslår
kommunstyrelsekontoret att kommunfullmäktige godkänner
markanvisningsavtalet samt det separata men anknytande civilrättsliga
avtalet om upplåtelseformen hyresrätter.
Kommunens del av exploateringskostnadema finansieras via
exploateringsintäktema. Enligt en avstämd prognos beräknas
exploateringsintäkterna via markförsäljning, gatukostnadsersättning,
plangranskningsersättning samt anslutningskostnad för sopsug ligga runt ca
88 miljoner kronor. Utgifter inklusive gatubyggnadskostnader uppskattas till
77 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 9, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 7, den 20 januari 2016.
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtalet med Anbudslämnare 3.
Civilrättsligt avtal om upplåtelseform (hyresrätter).
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Ingrid Landin (MP), Johannes Folkesson
(V), Berit Jansson (C), Olle Jansson (S) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Hans Andersson (L), Henrik Hedensiö (M) och Karin Karlsbro (L) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören.
Projekt Norrtälje Hamn.
Kommunstyrelsekontorets planerings- och exploateringsavdelning.
Norrtälje Tak- och fasad.
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§ 13

Dnr 2015-000344 351

Utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk
Iréne Solberg Ruhn (M) anmäler jäv på denna punkt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att
komplettera med underlag rörande dimensionering och utsläppskrav.
Sammanfattning av ärendet
En framtida lokalisering av Norrtälje tätorts avloppsrening i eller i närheten
av Kapellskär har antagits kunna fa lägre utsläppskrav än en lokalisering vid
Lindholmen. Trots detta har kostnaden för det alternativet överslagsmässigt
beräknats uppgå till 1000 mnkr mot 500 mnkr för alternativet Lindholmen.
Bedömningen är dock avsedd för att inbördes jämföra alternativen och utgör
inte underlag för en projektbudget.
Enligt VAS-rådets rapport nr 12 skulle inte statusen i Norrtäljeviken
förbättras på ett avgörande sätt trots en nedläggning av Lindholmens
avloppsreningsverk.
En lokalisering i Kapellskär skulle innebära omfattande och tidskrävande
anläggningsarbeten och ett stort energibehov för pumpning av avloppsvatten.
Omfattande mark- och detaljplanefrågor måste lösas.
Omgivande mark vid Lindholmen ägs av kommunen vilket underlättar, även
om det finns begränsningar i markanvändningen. Ett möjligt
exploateringsnetto vid nedläggning av Lindholmen och försäljning av den
kommunala marken för bostadsbebyggelse har översiktligt beräknats till 75
mnkr för kommunen. En framtida lokalisering av Norrtälje tätorts
avloppsrening förordas fortsatt vara vid Lindholmen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 10, den 1 februari 2016:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förstudierapport
”Avloppsrening för Norrtälje stad - Lindholmen”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från Översiktsplan 2040
och förorda Lindholmens reningsverk för framtida avloppsvattenrening
med en tidshorisont till år 2045.
3. Kommunstyrelsen far i uppdrag att utreda ekonomiska och andra
konsekvenser av ställningstagande i VA-policy med anledning av
föreslagen lokalisering.
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4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomfora fördjupade studier av
teknik- och processval för utbyggnaden samt framtagande av handlingar
för samråd och tillståndsansökan.
5. Kommunstyrelsen beviljas 4 mnkr i investeringsanslag för
utredningskostnaderna.
6. Investeringsanslaget finansieras med egna medel.
7. Kapitalkostnaderna om cirka 250 tkr årligen finansieras inom VAkollektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 8, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2016.
Avloppsrening för Norrtälje stad - Lindholmen, Förstudierapport, den 21
december 2015.
B eslutsunderlag-bilaga till förstudie, den 21 december 2015.
Beslutsunderlag Bilaga 1 Utbyggnadsförslag.
Beslutsunderlag Bilaga 2 Tidplan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar återremiss av ärendet med
uppdrag att komplettera med underlag rörande dimensionering och
utsläppskrav.
Mats Wedberg (MP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar om återremiss.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören.
Kommunstyrelsekontorets planerings- och exploateringsavdelning
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning.
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, Strategistaben.
Bygg- och miljönämnden
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§14

Dnr 2015-000891 055

Utredning av skolstrukturen i Norrtälje kommun förslag till utvecklingsplan för en attraktiv skola,
utbildningsnivå och höjda kunskapsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

2.

Kommunfullmäktige ger bam- och skolnämnden i uppdrag att utforma
ett skolutvecklingsprogram för skolverksamheten i Norrtälje kommun.

3.

Kommunfullmäktige ger bam- och skolnämnden i uppdrag att utforma
ett långsiktigt hållbart förslag till framtida skolstruktur i Norrtälje
kommun.

4.

Förslaget om framtida skolstruktur ska föreligga för behandling av
kommunfullmäktige den 2 maj 2016.

5.

Förslaget om utvecklingsplan för skolverksamheten i Norrtälje kommun
ska föreligga för behandling av kommunfullmäktige den 2 maj 2016.

Sammanfattning av ärendet
HRM Affärsutveckling AB har på uppdrag av Norrtälje kommun genomfört
en utredning av skolans organisation i Norrtälje kommun. Resultatet av
utredningen redovisas i rapporten ”Utredning av skolstruktur, förslag till
utvecklingsplan för en attraktiv skola, en högre utbildningsnivå och höjda
kunskapsresultat”.
I rapporten anger utredaren bland annat att det finns behov av att formulera
en långsiktig utvecklingsplan för att uppnå en framgångsrik och kvalitativ
skola i Norrtälje kommun. Vidare anges att kommunen behöver fatta ett
långsiktigt hållbart beslut om den fysiska skolstrukturen. Mot bakgrund av
de förslag som anges i rapporten föreslås att bam- och skolnämnden far i
uppdrag att utforma ett skolutvecklingsprogram för skolverksamheten i
Norrtälje kommun. Vidare föreslås att barn- och skolnämnden får i uppdrag
att utforma ett långsiktigt hållbart förslag till framtida skolstruktur i Norrtälje
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 11, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 9, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 januari 2016.
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Rapport Utredning av skolstruktur, HRM Affärsutveckling AB den
31 december 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S), Bino Drummond (M), Karin Karlsbro (L), Sune Rehnberg
(SD), Henrik Hedensiö (M), Catarina Wahlgren (V), Mats Wilzén (MP),
Berit Jansson (C) och Åsa Wennerfors (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anders Fransson (ROOP) och Lennart Rohdin (L) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden.
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Dnr 2015-000355 091

§15

Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av
barn/ungas möjlighet att själva ta sig på ett säkert sätt
till stadens stora sport- och fritidsanläggningar med
t.ex. buss eller cykel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
teknik- och klimatnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2015.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars 2015. Motionen lyfter fram vikten av goda och
förbättrade möjligheter att ta sig till stadens idrottsanläggningar. I synnerhet
för barn och unga så att de inte är beroende av skjuts från sina föräldrar. I
motionen efterfrågas att:
Möjligheten för barn/unga att själva ta sig på ett säkert sätt till
stadens stora sport- och fritidsanläggningar med t ex buss eller cykel
ses över.
Översynen leder till konkreta åtgärder.
Teknik- och klimatnämnden behandlade motionen den 10 november 2015, §
46, och föreslog att motionen kan anses besvarad med hänvisning till vad
som angavs i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 1 oktober
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 12, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 240, den 16 december 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2015, § 48.
Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av barn/ungas möjlighet att
själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sport- och fritidsanläggningar
med t.ex. buss eller cykel.
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Teknik- och klimatnämndens beslut, § 46, den 10 november 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Sfe

32(70)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Dnr 2015-000467 091

§16

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. angående
förbättring av busshållplatser inom kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
teknik- och klimatnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2015.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V) och Johannes Folkesson (V)
lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2015.
Motionen lyfter fram ett behov av en upprustning av kommunens
busshållplatser i synnerhet på landsbygden där dessa ”består endast av en
stolpe i vägkanten” för att på så sätt förbättra trafiksäkerheten. Det
ifrågasätts att kraven på tillgänglighetsanpassning är detsamma för stad och
landsbygd då detta anses hindra nybyggnation och upprustning av hållplatser
på landsbygden.
Teknik- och klimatnämnden behandlade motionen den 10 november 2015,
§ 47, och föreslog att motionen kan anses besvarad med hänvisning till vad
som anges i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 1 oktober
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 13, den 1 februari 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 241, den 16 december 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 4 maj 2015, § 91.
Motion från Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V) och Johannes
Folkesson (V) om förbättring av busshållplatser inom kommunen.
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 47, den 10 november 2015
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall till
motionen.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på motionen.
Lotta Lindblad-Söderman (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden.
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§ 17

Dnr 2015-000354 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om förbättrad
snöröjning och halkbekämpning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
teknik- och klimatnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2015.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 3 mars 2015. Motionärerna vill att vi tillämpar ”jämlik
snöröjning och halkbekämpning”. Teknik- och klimatnämnden behandlade
motionen den 10 november 2015, § 45, och föreslog att motionen kan anses
besvarad med hänvisning till vad som anges i kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 14, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 242, den 16 december 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 3 mars 2015, § 47.
Motion från Catarina Wahlgren (V) om förbättrad snöröjning och
halkbekämpning.
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 45, den 10 november 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden.
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Dnr 2015-000038 091

§18

Motion avseende justering av renhåilningsordningen
för främjande av minskad sopmängd och förbättrad
hänsyn till kundernas behov
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens
och teknik- och klimatnämndens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) lämnade in motionen på
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2015, § 15, varvid
fullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Därefter har motionen överlämnats till teknik- och klimatnämnden för
yttrande. Motionärerna föreslår att fastighetsinnehavare, som själva tar hand
om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa
och miljö (exempelvis genom kompostering), ska efter anmälan till berörd
nämnd befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunens
renliållningsentreprenör för transport, bortskaffande och återvinning. Vidare
att cn sådan anmälan ska innebära befrielse från tömningsavgift men ej
grundavgift. Teknik- och klimatnämnden har 2015-10-06, § 37, beslutat att
föreslå att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 15, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 10, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 januari 2016
Teknik och klimatnämndens beslut den 6 oktober 2015, § 37 med tillhörande
tjänsteutlåtande.
Motion från Mikael Strandman och Ingmar Ögren, båda (SD), avseende
justering av renhåilningsordningen för främjande av minskad sopmängd och
förbättrad hänsyn till kundernas behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar bifall till motionen
Olle Jansson (S), Anders Fransson (ROOP) och Christina Hamnö (V) yttrar
sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2015-000365 091

Motion om HBTQ-certifiering av kommunens
verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till
kommunstyrelsens yttrande.

2.

Kommunstyrelsen far i uppdrag att utreda möjligheterna för HBTQcertifiering av kommunens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) lämnade in motionen till kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 mars 2015, § 50. Motionären föreslår att Norrtälje
kommun ska utreda möjligheterna för att HBTQ-certifiera Norrtälje
kommunens verksamheter så att alla känner sig inkluderade och välkomna i
Norrtälje kommun oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen
på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheterna för HBTQ-certifiering av kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 16, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, §1 1 , den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2016.
Motion från Kjell Jansson om HBTG-certifiering av Norrtälje Kommun.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns bara ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets personalavdelning.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2015-000322 091

Motion ang VA-utbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar inom kommunens fritidshusområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad som redovisas
i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 8 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman och Ingmar Ögren, båda (SD), lämnade in motionen till
kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars 2015. Motionärerna föreslår att
fritidshusområden med tomter över 800 kvadratmeter inte tas med i
kommunens planering för VA-utbyggnad och att dessa ges en planmässig
generell byggrätt på 200 kvadratmeter förutsatt att bygglovsansökan
innehåller en miljömässigt godtagbar lösning för vatten och avlopp.”
Kommunstyrelsekontoret framför i sitt yttrande att de i motionen föreslagna
beslutet inte är förenliga med gällande lagstiftning: Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) och Plan och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 17, den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 12, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 8 januari 2016.
Motion från Mikael Strandman och Ingmar Ögren, båda (SD) ang VAutbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar inom kommunens
fritidshusområden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Strandman (SD) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§21

Dnr 2015-001260 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om målsättning
om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
vad som anges i barn- och skolnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 8 december 2015.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter och Liberalernas ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V) och Johannes Folkesson (V)
lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 28
september 2015, § 173. Motionärerna föreslår att kommunen vid rekrytering
av nya förskollärare aktivt vänder sig till manliga sökande, att varje enhet far
redogöra för på vilket sätt de aktivt försökt rekrytera manliga förskollärare
och att insatser görs för att marknadsföra de förskollärarutbildningar som ges
i kommunen. Barn- och skolnämnden föreslår vid sammanträde den 23
november 2015, § 91, att motionen kan anses besvarad med hänvisning till
vad som anges i barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande från den 28
oktober 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 18, den 1 februari 2016.

t

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 13, den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 8 december 2015
Barn- och skolnämndens protokoll 2015-11-13, § 91
Barn- och utbildningskontorets yttrande 2015-10-28
Likabehandlingsprogram för Norrtälje kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Hamnö (V), Lennart Rohdin (L) och Catarina Wahlgren (V) yrkar
bifall till motionen.
Bino Drummond (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ställda yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§22

Dnr 2016-000017 091

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman
(SD) avseende komplettering av kommunens VA-policy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) lämnar in följande motion
avseende komplettering av kommunens VA-policy.
”Motion etc..........” Bilaga § 22.

Beslutet ska skickas till
VA-avdelningen för yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion från Sverigedemokraterna avseende
komplettering av kommunens VA-policy

Bakgrund
Vid KF den 28 september fastställdes kommuns VA-policy, där pkt 3.4 lyder: ”Gemensamma VA-anläggningar skall
förordas framfor enskilda där detta är lämpligt”
Vid KS den 30 november godkändes investering ”investering for VA för vikingaby vid Storholmen” till en kostnad av en
dryg miljon. Investeringen beskrivs i bilaga 25 f ”Investering 2016 VA och toalett till vikingaby vid Storholmen”. Av
underlaget framgår att kostnadsberäkning endast har gjorts ett alternativ med kommunalt avlopp och ett nollalternativ där
torrtoalett anses vara ”otillfredsställande”.
Någon kostnadsberäkning har således alls inte gjorts för en miljömässigt godtagbar enskild lösning av VA-frågan. Vidare
synes torrtoalett vara ”otillfredsställande” utan varje diskussion om en sådan kan utföras på ett miljö- och hälsomässigt
tillfredsställande sätt och dessutom vara miljömässigt väl lämpad för en vikingaby.
En slutsats blir att kommunens nuvarande styre har svårigheter att praktiskt genomföra den lämplighetsprövning som bör
göras enligt gällande VA-policy. Dessutom att dessa svårigheter medför en klar risk att kommunala VA-utbyggnader
genomförs även där det är tekniskt/ekonomiskt mindre lämpligt.
Frågan har tagits upp som ett yrkande från SD vid KF sammanträde den 14 december. Detta yrkande har avslagits,
eventuellt beroende på att KF ledamöter inte hafl tid att sätta sig in i ärendet.

Yrkande
Gällande VA-policy pkt 3.4 justeras till att lyda:
Förutom då det är uppenbart olämpligt skall varje förslag till beslut om utbyggnad av gemensamma
VA-anläggningar föregås av en teknisk/ekonomisk undersökning av minst ett miljö- och hälsomässigt
godtagbart enskilt alternativ. När ett enskilt alternativ visar sig vara tekniskt/ekonomiskt fördelaktigt
för kommunen och berörd fastighetsägare skall utbyggnad av gemensamt VA inte genomföras.

Ingmar Ögren

Mikael Strandman
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§ 23

Dnr 2016-000018 091

Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren
(SD) om undersökning av förutsättningar för ett extra
parkeringsdäck över Tullenparkeringen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) lämnar in följande motion
om undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäck över
Tullenparkeringen.
”Motion etc..........” Bilaga § 23.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsfunktionen för yttrande

Utdragsbestyrkande
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Motion om undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäek
över Tullenparkeringen
Bakgrund
Parkerlngssituationen i Norrtälje stadskärna är nu sådan att handeln i centrum riskerar att siås ut till
förmån för de stora handelsplatserna I stadens periferi. Intill Systembolaget finns
"Tullenparkeringen" som, åtminstone sommartid, är synnerligen vä! fylld. Tullenparkeringen är unik
genom att den delvis har skapats genom utgrävning i backen nedanför Galles gränd. Det innebär att
det synes vara möjligt att bygga ett övre däck till Tullenparkeringen, men infart från Galles gränd, utan
att bygga utrymmeskrävande ramper.

Förslag
Mot ovanstående bakgrund föreslås atf Stadsbyggnadskontoret får uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att bygga ett övre däck på Tullenparkeringen med infart från Galles
gränd. Speciellt bör undersökningen innefatta:
*

Tekniskt/trafiksäkersmässigt övervägande om lämpligheten att anordna en infart från
Galles gränd

•

Tekniskt övervägande om övre däck bör utföras som ett fribärande valv eller som två
valv, stödda av en stolprad

*

Budgetmässig ekonomisk uppskattning av kostnaden för bygge inklusive eventuella
planjusteringar, bygglov etc.

•

En preliminär undersökning av finansieringsförutsättningar inklusive eventuella bidrag
från näriokaliserade företag, avgiftsbeläggning samt kommunalt bidrag

Sverigedemokraternas fullmäktigegruppgenom
genom

Mikael Strandman

Ingmar Ögren
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§24

Dnr 2016-000184 091

Motion från Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz (M)
om införande av nolltoierans mot fusk vid ekonomiskt
bistånd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz (M) lämnar in följande motion om
införande av nolltoierans mot fusk vid ekonomiskt bistånd.
”Motion etc..........” Bilaga § 24.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden för yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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M o tio n till K om m unfullm äktige angående

Införande av nolltolerans mot fusk vid ekonomiskt bistånd
A ntalet som får ekonomiskt bistånd ökar i Norrtälje Kommun och trots a tt Socialnämndens
budget utökats rejält ser nämnden ut att gå back ytterligare ca 15 m iljoner när böckerna
stängdes fo r år 2015.
VI upplever a tt man inte med rådande arbetsbelastning snte har koil på ökande
kostnader.Skattepengarna ska gå till de som verkligen behöver vårt stöd. Vi ska inte låta våra
resurser till de som behöver dem urholkas av andra som fuskar. Vidare är det också e tt stort
problem med a tt de som få r fö r mycket ersättning väldigt lä tt hamnar s en situation då det inte
lönar sig a tt jobba.
Ekonomiskt bistånd är välfärdsstatens yttersta skyddsnät och förtroe n de t fö r detta måste vi
värna om. Skyddet ska ges till de som verkligen behöver det, inte tiii fuskare.

D ärför förestår vi;
A tt socialförvaltningen in fö r noiltole ra n s m o t bidragsfusk vid ekonom iskt bistånd
A tt noggrant följa upp felaktiga u tb e taln in g ar av försörjningsstöd
A tt införa ru tin e r fö r a tt tid ig t ge m ö jlig h e t a tt upptäcka försök till fusk
A tt polisanmäla alla fall av fusk som upptäcks

Hamed Abbasi, M

Ann Lewerentz. M
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§ 25

Dnr 2015-001653 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrel
sens ordförande om BRA
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om BRÅ.
”Interpellation etc............” Bilaga § 25.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
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Interpellation till Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande

Under förra mandatperioden genomfördes ett arbete mellan kommunstyrelse,
Trygg i Norrtälje, polisen och de mjuka nämnderna i BRÅ. Där träffades man
regelbundet och pratade brottförebyggande.
Under detta första år med samverkansstyret har det inte kallats till ett enda
möte.
Fråga: Vad är dina planer med BRÅ?

Fråga: Hur ser det nya styret på det långsiktiga arbetet för att göra Norrtälje
Kommun till en tryggare plats?

Ann Lewerentz, M
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§ 26

Dnr 2016-000175 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till social
nämndens ordförande om säkerhet vid boenden för
ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om säkerhet vid boende för
ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 26.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande

De senaste månaderna har det inträffat väldigt otäckta händelser på olika HVBhem för ensamkommande flyktingbarn runt om i Sverige. En 22 åring tjej blev
mördad på ett boende i Mölndal. Vi får även nyheter om slagsmål mellan
ungdomarna, knivattacker som riktas mot personal eller mot andra ungdomar
på boendena. På andra sidan finns det högerextremister som hotar och
attackerar de ungdomarna på gator eller på boendena. Som det ser ut idag blir
inte situationen bättre utan kan förvärras.
30 januari 2016 har inrikesminister Anders Ygeman (S) sagt att uppemot 80.000
personer som sökte asyl i Sverige förra året kan komma att utvisas. Detta
uttalande kan skapa oroligheter och negativa effekter hos de flesta ungdomar
som är i väntan på besked av migrationsverket.
Inom kort kommer att Norrtälje kommun öppna flertal boende i egen regi och
ta hem drygt 110 ungdomar.

Mina frågor är:
Fråga: Hur ser bemanningen ut på de nuvarande och framtida boendena?
Fråga: Vilka kompetenser finns hos personalen?
Fråga: Vilka säkerhetsåtgärder är tagna för att förebygga händelser liknande de
som skett?
Fråga: Hur kommer de nya ungdomar som anländer till Norrtälje tas om hand?
Vilka sysselsättningar kommer man att erbjuda?

hlamed Abbasi, M
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§27

Dnr 2016-000188 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till barn- och
skolnämndens ordförande om riktmärken för barngruppsstorlekar i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om
riktmärken för barngruppsstorlekar i skolan.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 27.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbeslyrkande
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Vänsterpartiet

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande
Skolverket har nu, på begäran av regeringen, tagit fram nya riktlinjer för
barngruppsstorlekama i förskolan. Detta är någonting som vi i Vänsterpartiet är mycket glada
för. Skolverket förklarar att de nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån
tillgängliga studier och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en
barngrupp bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken
för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. Studier visar att
förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att
pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper
oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora
barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till
att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar
tryggheten. För barn mellan ett och tre år blir riktmärket för barngruppers storlek nu sex till
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. Skolverkets nya
riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och
fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.
Idag är snittstorleken på barngrupper i Norrtälje kommun (kommunala och fristående) 16,8
barn. Detta beror till stor del på att vi på landsbygden har en del mycket små barngrupper. I
tätorterna är det inte ovanligt med 25-30 barn i en grupp 4-6åringar. Det kan bli ett tufft arbete
att få de gruppstorlekarna att närma sig riktlinjerna. Vänsteipartiet har tidigare motionerat om
att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att successivt minska antalet barn per grupp i
förskolan, men fått avslag på detta. Argumenten har bl a varit att gruppstorleken inte spelar
någon roll, att det är svårt att bedöma vad som är en grupp i förskolan och att det viktiga är att
det finns tillräckligt med vuxna kring barnen. Nu har Skolverket slagit fast att argumenten för
mindre barngrupper är starkare. I kontakt med Lärarförbundet förordar de att kommunerna nu
tar fram handlingsplaner för att närma sig riktmärkena. Min fråga till Barn och skolnämndens
ordförande är således:
•

Är du nu beredd att låta ta fram en handlingsplan för att kommunen ska närma sig
riktmärkena för barngruppsstorlelcar i förskolan?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2016-000189 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommun
styrelsens ordförande angående kommunens miljö
arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
kommunens miljöarbete.
”Interpellation etc............” Bilaga § 28.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens miljöarbete
I december 2014 lade Vänsterpartiet en motion om hållbara energislag. Denna motion besvarades i
november 2015 med att arbetet med att byta ut oljepannor mot mer långsiktigt hållbara energislag
fortgår i kommunen. Svaret kändes ganska tunt med tanke på att det vi föreslog var att kommunen
skulle arbeta fram en handlingsplan för omställning till långsiktigt hållbara energislag samt att den
planen också skulle innehålla förslag på konkreta, pedagogiska anläggningar som blir synliga för
invånare och besökare. A tt fortsätta arbetet med att byta ut kommunens gamla oljepannor kändes
minst sagt ambitionslöst i jämförelse med motionens andemening.
I slutet av 2013 kritiserar Kristian Krassman (s) i sin blogg det dåvarande högerstyret för en obefintlig
m iljö/klimatpolitik. Han menar att "politiken måste gå från snack till verkstad" och föreslår att
samtliga kommunens nämnder förbinder sig att använda 1 % av sin budget till klimat/miljörelaterade
projekt. Detta var också någonting som vi i Vänsterpartiet stödde. Idag sitter Socialdemokraterna i
styret tillsammans med M iljöpartiet och Centerpartiet. Där har de alla möjligheter att påverka de
pågående klimatarbetet i Norrtälje kommun. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
•

Hur ser ni på enprocentsmålet för klimatarbete idag?

•

Vilka mål finns för klimatarbetet i kommunen idag?

•

Är ni villiga att, som många andra kommuner, sätta upp ett mål om fossilfri kommun e tt visst
årtal?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§29

Dnr 2016-000207 092

Interpellation från Lennart Rohdin (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om åtgärder mot mobbing
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Lennart Rohdin (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om åtgärder mot
mobbing.
”Interpellation etc..........”Bilaga § 29.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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INTERPELLATION

2016 02-22
-

Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om åtgärder mot mobbing
Nyligen uppmärksammades vi på en polisanmälan om kränkande behandling av en elev i en
skola i Norrtälje kommun. Anmälningar om kränkande behandling eller mobbing vid skolor i
Norrtälje kommun är tyvärr ingen ovanlighet. Norrtälje skiljer sig inte heller från hur det ser
ut på andra håll i landet. Under 2015 kom 4 035 anmälningar in till Skolinspektionen. Det är
alldeles, alldeles för många.
Att ett barn som enligt lag är skyldigt att vistas i skolan fem dagar i veckan under skolåret
under minst nio år ska behöva utsättas för återkommande kränkande behandling är
oacceptabelt vaije gång det händer. I skolan måste nolltolerans mot mobbing råda.
Ofta hänvisar de ansvariga i skolan, när det påtalas att de vuxna i skolan inte reagerat
tillräckligt tidigt eller i en del fall inte alls, att man har både riktlinjer, planer och organisation
för att ta sig an dessa övergrepp. Trots detta synes inte antalet fall av kränkande behandling av
barn i skolan minska vare sig i landet eller i Norrtälje kommun.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i barn- och skolnämnden KarlOlov Jansson:
1. Hur ser hittills beslutade program för åtgärder mot kränkande behandling av elever i skolor
i Norrtäljes kommun ut?
2. Vilka åtgärder har de senaste tre åren skett generellt och i enskilda faktiska fall av
kränkande behandling vid skolorna i Norrtälje kommun?
3. Vad avser barn- och skolnämnden vidta för ytterligare åtgärder för att på allvar minska och
eliminera fall av kränkande behandling av barn i skolor i Norrtälje kommun?

r ? '
Lennart Rohdin (1)
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Dnr 2016-000209 092

§30

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till kommun
styrelsens ordförande om strategi för användningen av
gamla konsthallen i framtiden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strategi för
användningen av gamla konsthallen i framtiden.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 30.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation

2016 02-22
-

Det är beklagligt att den ”gamla konsthallen” i tidigare brandstationen i ett av
Norrtäljes vackraste lägen inte används på ett sätt som kommer allmänheten
till del.
Mot bakgrund av det vill jag fråga kommunstyrelsens ordförade Ulrika Falk, om
vilken övergripande strategi som finns för att använda den i framtiden?
Karin Karlsbro
Gruppledare Liberalerna
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§31

Dnr 2016-000210 092

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till kommunstyrel
sens ordförande om publicering av handlingar och
beslutsunderlag på webben
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om publicering av
handlingar och beslutsunderlag på webben.
”Interpellation etc............” Bilaga § 31.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Uldragsbestyrkande
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Interpellation

2016-02-22

I december 2014 lämnade jag in bifogad skrivelse till Kommunstyrelsen. Jag
har ännu inte fått något svar och handlingar till kommunes beslutande organ är
fortfarande inte tillgänga på tillfredsställande sätt.
Mot bakgrund av det vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Falk:
När kommer Norrtälje kommun att publicera handlingar och beslutsunderlag
på www.norrtälie på ett sätt som göra att allmänheten kan ta del av dem i
förväg och på så sätt vara delaktiga i samhällsdebatten?
Karin Karlsbro
Gruppledare Liberalerna
Skrivelse från Folkpartiet liberalerna
Till Kommunstyrelsen
20141201
EN ÖPPEN DEMOKRATI
Norrtälje kommun ska vara en öppen kommun där både enskilda individer liksom föreningar och
företagare ska välkomnas att delta i bygdernas utveckling.
Det kräver att det är lätt att ta del av information från kommunen och följa de politiska besluten.
Genom Norrtälje kommuns hemsida ska allmänheten enkelt kunna följa den demokratiska
beslutsprocessen och ta del av sunderlag och fattade beslut samt hitta kontaktuppgifter till
förtroendevalda
Det är också viktigt att de förtroendevalda och de politiska partierna enkelt och smidigt kan ta del av
underlag för att kunna vara delaktiga, insatta och pålästa under hela beslutsprocessen.
Idag är detta inte möjligt på det sätt som vore önskvärt.
Vår erfarenhet är att kallelser och protokoll som läggs ut på norrtalje.se saknar bilagor, vilket gör det
besvärligt att följa beslutsgången. Vi har också svårt att förstå varför inte kallelsen och ärendelistan till
dagens sammanträde (1 dec 2014) har lagts ut på norrtalje.se. Som exempel så har Täby kommun
möte med kommunstyrelsen idag och både kallelse och bilagor till mötet har varit offentliga sedan
åtminstone förra veckan.
Efter valet 2014 har nya fullmäktigeledamöter tillträtt. Ännu har ingen information gått ut om hur man
kommer åt handlingar digitalt genom inloggning. (Information om läsplattor har heller inte gått ut.)
Kompletta kontaktuppgifter saknas ännu. Dessvärre har handlingarna till dagens möte kommit mycket
sent och det har därför varit svårt att förbereda dagens möte.
Med denna skrivelse föreslår vi att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt
återkomma med förslag om rutiner för hur öppenheten och tillgängligheten till kommunala handlingar
säkras och hur hemsidan kan användas bättre till detta. Detta är ett viktigt led i att stärka demokratin
och uppmuntra fler att vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet.
Karin Karlsbro
Gruppledare (Fp)
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§ 32

Dnr 2015-001656 093

Fråga från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens
ordförande om socionomutbildning på Campus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande om socionomutbildning på Campus.
”Fråga etc........... ” Bilaga § 32.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Vi är mycket glada att ha den här utbildningen hos oss och med tanke på
det skriande behovet av socionomer, så ser vi gärna en utökning av antalet
platser. Diskussioner pågår just nu, som sköts av Campus Roslagen. Om det
behövs att kommunstyrelsens ordförande deltar i diskussionerna, så är det en
självklarhet för mig att delta.”

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Enkel fråga till Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande

Socialförvaltningen går på knäna under historiskt hög arbetsbelastning med
både ensamkommande flyktningbarn och barn och unga som står i behov av
familjehemsplaceringar mm.
Samtidigt har förvaltningen svårt att rekrytera socionomer och att få dem vi
rekryterar att bli kvar inom förvaltningen och kommunen. Det finns ingenting
som tyder på att den höga arbetsbelastningen och det höga behovet av
socionomer kommer att minska över tid.
På Campus bedriver Gävle Högskola distansutbildning av just socionomer, där
Norrtäljebor som redan är etablerade på orten har chans att få studera på
hemmaplan.
Då är min fråga till Ulrika Falk, kan du tänka dig att ta upp förhandling med
Gävle Högskola om att bereda fler utbildningsplatser för
Socionomprogrammet på Campus Roslagen?

Ann Lewerentz, M

-
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§33

Dnr 129432

Rättelse av beslut i tidigare valärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger rättelse av § 272 i kommunfullmäktiges
protokoll från den 14 december 2015, så att Kim Liitzén (M) väljs till ny
ersättare efter Per Hallberg (M).
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015, § 272,
beviljades Per Hallberg (M) entledigande från uppdrag som ersättare i
socialnämnden. Vid detta tillfälle valdes också Kim Liitzen (M) till ny
ersättare, men detta föll bort i protokollet.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige medger rättelse av § 272 i
kommunfullmäktiges protokoll från den 14 december 2015.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Kim Liitzén
Löner
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbeslyrkande
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§ 34

Dnr 129433

Val av två ersättare till Kommunalförbundet Sjukvård
och Omsorg i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ethel Söderman-Sandin (S) och Ingmar Wallén
(M) till ersättare i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje till
och med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ledamöter och ersättare till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december
2015, § 265. Två ersättarplatser förblev då vakanta.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Ethel Söderman-Sandin (S)
Ingmar Wallén (M)
Löner
Registret

Justerandes sign
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§ 35

Dnr 129434

Val av två revisorer till Kommunalförbundet Sjukvård
och Omsorg i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Claes-Göran Brile (M) och Johnny Karlson (S)
till revisorer i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje t.o.m.
2018-12-31.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlson (S)
Löner
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 129436

Val av huvudman i Roslagens Sparbank från och med
stämma 2016 till och med stämma 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Jens Andersson (M) till huvudman i Roslagens
Sparbank från och med stämma 2 0 16 till och med stämma 2020.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Roslagens Sparbank
Jens Andersson
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§37

Dnr 129437

Val av en ersättare i Naturvårdsstiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Amalia Mattsson (C) till ersättare i
Naturvårdsstiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade Helen Israelsson (C) entledigande från
uppdrag som ersättare i Naturvårdsstiftelsen den 14 december 2015, § 276.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Naturvårdsstiftelsen
Amalia Mattsson
Löner
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§38

Dnr 129439

Val av en ledamot i Skärgårdsstiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Per Lodenius (C) till ledamot i
Skärgårdsstiftelsen till och med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade Anders Olander (C) entledigande från
uppdrag som ledamot i Skärgårdsstiftelsen den 14 december 2015, § 280.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Skärgårdssti ftelsen
Per Lodenius
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§39

Dnr 2016-000085 102

Susanne Hagström (M) avsägelse av uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Susanne Hagström begärt entledigande
från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Janeth Tjömhammar (M) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Susanne Hagström har i skrivelse den 27 januari 2016 avsagt sig uppdrag
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Susanne Hagström
Janeth Tj örnhammar
Löner
Registret

Justerandes sign
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§ 40

Dnr 2016-000111 102

Susanne Ljunggren (SD) avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och
fritidsnämnden och ledamot i val- och
förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Susanne Ljunggren (SD) entledigande från
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och
fritidsnämnden och ledamot i val- och förtroendemannanämnden.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet att hos länsstyrelsen
anhålla om ny sammanräkning för Sverigedemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Ljunggren (SD) har i skrivelse den 29 januari 2016 avsagt sig
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och
fritidsnämnden och ledamot i val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Susanne Ljunggren
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Val- och förtroendemannanämnden
Löner
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§41

Dnr 2016-000114 102

Sven-Allan Edehamn (ROOP), avsägelse av uppdrag
som ersättare i teknik- och klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Sven-Allan Edehamn (ROOP) begärt
entledigande från uppdrag som ersättare i teknik- och klimatnämnden.

2.

Kommunfullmäktige väljer Håkan Stolt ROOP till ny ersättare i telcnikoch klimatnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sven-Allan Edehamn (ROOP) avsäger sig i skrivelse den 29 januari 2016
uppdrag som ersättare i teknik- och klimatnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Sven-Allan Edehamn
Håkan Stolt
Löner
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000120 102

§ 42

Liselott Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Liselott Nilsson (S) begärt entledigande
från uppdrag som ersättare i bam- och skolnämnden.

2.

Kommunfullmäktige väljer Ingrid Markström (S) till ny ersättare i barnoch skolnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Liselott Nilsson (S) har i skrivelse den 8 februari 2016 avsagt sig uppdrag
som ersättare i barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Liselott Nilsson
Ingrid Markström
Löner
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63(70)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Dnr 2016-000121 102

§43

Hanna Stymne Bratt (S), avsägelse av uppdrag som
ledamot i Campus Roslagen AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Hanna Stymne Bratt (S) begärt
entledigande från uppdrag som ledamot i Campus Roslagen AB.
2. Kommunfullmäktige väljer Liselott Nilsson (S) till ny ledamot i Campus
Roslagen AB t.o.m. 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Hanna Stymne Bratt (S) avsäger sig i slcrivelse den 8 februari 2016 uppdrag
som ledamot i Campus Roslagen AB.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Campus Roslagen AB
Hanna Stymne Bratt
Liselott Nilsson
Löner
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000131 102

§44

Ingrid Landin (MP), avsägelse av uppdrag som
ersättare i barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar Ingrid Landin (MP) begärt entledigande
från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

2.

Kommunfullmäktige väljer Magnus Hellström (MP) till ny ersättare i
barn- och skolnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Landin (MP) avsäger sig i skrivelse den 10 februari 2016 uppdrag
som ersättare i barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Ingrid Landin
Magnus Hellström
Löner
Registret

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§45

Dnr 129440

Val av en ledamot och en ersättare i Norrtälje Tak och
Fasad AB
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Annica Johansson till ledamot och Helen Lott till
ersättare i Norrtälje Tak och Fasad AB.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) meddelar att moderaternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare inte deltar i beslutet.
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje Tak och Fasad AB
Annica Johansson
Helen Lott
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§ 46

Dnr 129441

Val av en ledamot och en ersättare i Smeden 1 i
Norrtälje AB
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Annica Johansson till ledamot och Helen Lott till
ersättare i Smeden 1 i Norrtälje AB.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) meddelar att moderaternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare inte deltar i beslutet.
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Smeden 1 i Norrtälje AB
Annica Johansson
Helen Lott
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§47

Dnr 129442

Val av en ledamot och en ersättare i Rossen Fastighets
AB
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Annica Johansson till ledamot och Helen Lott till
ersättare i Rossen Fastighets AB.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) meddelar att moderaternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare inte deltar i beslutet.
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Rossen Fastighets AB
Annica Johansson
Helen Lott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000174 102

§48

Angelica Tärnsby (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Angelica Tärnsby (S) begärt
entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

2.

Kommunfullmäktige väljer Jessica Blomdahl (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden t.o.m. 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Angelica Tärnsby (S) avsäger sig i skrivelse den 16 februari 2016 uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden
Angelica Tärnsby
Jessica Blomdahl
Löner
Registret

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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§49

Dnr 128343

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

2015-000171

042

Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2015 för kommunen och
bolagen.

Justerandes sign

Uldragsbestyrkande
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