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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige
Plats

och tid

Beslutande

Norrtälje Sportcentrum, måndagen den 7 november 2016 kl 09:00-12.00, 13.30-17.45
Ledamöter

Se separat närvarolista/omröstningsprotokoll

övriga närvarande

Ludvig Lagerkranz, kommunjurist 09.00-12.00
Mikael Forssander, kommunsekreterare 13.30-17.45
Sara Yousef, sekreterare 13.30-17.45
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Olle Jansson (S) och Annette Tagesson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 16 november 2016, kl 13.00

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-07

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-12-09
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

§219
Ja
Nej

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Mats Hultin
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Hamed Abbasi
Bo W etterström
Svante Norström
Stina Berg
Jens Andersson
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa W ennerfors
Göte V aara
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L
KD
S
S

s
rs-

s
s

09.00-12.00
N
N
F
N
N
N
F
N
N
N
F
F
N
N
N
N
N
N
N
N
F
N
N

13.30-17.45
Nej
Nej

N
N

F

(Ingm ar Wallén)

-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

N
N
N
N
N
N
N
F (H enrik H edensiö)
N fr 16.45 (Carina Jansson)
N
N
N
N 1 16.45 (R obert Beronius)
N
N
N
N
F (Ethel Söderm an Sandin)
N
N 14.05-16.15 (Catharina

-

-

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
-

Ja
"

Erdtm an

M argareta Lundgren
Kerstin Bergström
M åns N ilsson
Sara Hansson
Conny Andersson
Catarina W ahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats W edberg
Andreas Hagstedt
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren

V
V
MP
MP
MP
SD
SD

N
N
N
N
N
N
N
N
N
F

N
N

N
N
N
N
N
N 1 16.50 (Ingela B rinkefeldt)
N
N
N
N fr 16.30 (M arie Larsén)
N
F (Karl-G öran Edberg)
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Tommy Grönberg
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
Ingmar Ögren
Olivia Sandberg
Irene Brändström

SD
ROOP

N
N

N till 17.20
N

Nej
Nej

M
M
M
M
M
C
C
C
L

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

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

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Ingmar Wallén
M
Henrik Hedensiö
M
Susanne Lippert Enquist
M
Klas Zettergren
M
Johnny Mattsson
M
Johnny Pettersson
M
Britt-Inger Kjellberg
M
Tommy Rundström
C
Carina Jansson
C
Bengt Ericsson
C
Jane Trepp
L
Lennart Rohdin

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
F

F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
F
F
N
N
F

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F
F

N
N
N
N

(Lars Sundberg)

Nej
Ja
Nej
Nej
F
F

(Lena R ehnberg)

-

(Robert Johansson)

-

NTj (M ats H uitín)
NTj (Jens A ndersson)
N
F
F
N
N
F
N Tj 116.45 (Per L odenius
N
N
N 1 16.45
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Robert Beronius
Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman

L
KD
KD
S
S

N
N
N
N

s

N

N Tj fr 16.45 (Åsa Wennerfors) N
N
NTj (Sune A lm )
Ja
F
N Tj 13.30-14.05, fr 16.15 Ja
-

-

F

-

(Kristian Krassm an)

Lars Sundberg
Anders Lidén
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Britt Storm
Sven-Olov Jansson
Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Marie Larsén
Bo Blideman
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

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

NTj (Kjell D rotz)
N
N
F
F
N

N
N
F
F
F
N
N
HÑ-

rÑ ~

-

-

-

-

-

N Tj fr 16.50 (Catarina W ahlgren)
F
NT] 1 16.30
Ja
F
NTj (Sandra Ljunggren)
F
NTj 1 16.50 (O livia Sandberg)
NT] (Irène Brändström )
N

F

-

-

N
F

-

N
F

Nej

-

N
N
N

Nej
Nej

-

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Justerandes sign

Ja
-

52
9

54
7

Ja
Nej

27
24

24
10

13
9
12

Ja
Nej

5
5

76
19

67
16
12
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Nej

32
29
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Ärendelista
§212

Dnr 134811

9

Val av justerare och tillkännagivande om justering..............................9
§213

Dnr 134807

10

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7
november 2016..................................................................................... 10
§214

Dnr 133484

11

Information från revisorerna................................................................. 11
§215

Dnr 134812

12

Allmänpolitisk budgetdebatt 09.00-12.00............................................12
§216

Dnr 2016-001900 123

13

Kommunal utdebitering, skattesats 2 0 17 ............................................13
§217

Dnr 2016-001901 045

14

Fastställande av låneram för 2017 samt målsättning för upplåning.. 14
§218

Dnr 2016-001902 346

16

VA-taxa att gälla från och med 2017-01-01........................................ 16
§219

Dnr 2016-001154 206

17

Taxa för bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen och mät- och karttaxa - revidering.................................... 17
§220

Dnr 2016-001914 041

19

Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 med taxor....................... 19
§221

Dnr 2016-001509 042

25

Delårsrapport 2, 2016 för kommunen och bolagen........................... 25
§222

Dnr 2016-000777 045

27

Medlemsinsats extra kapitaltillskott till Kommuninvest år 2 0 16 ....... 27
§223

Dnr 2016-001541 045

28

Kommunalborgen till Norrtälje Kommunhus AB (NKAB)...................28
§224 Dnr 2016-001865 107

29

Överförande av befintlig verksamhet i Norrtälje Sportcentrum AB till
Kultur- och fritidsnämnden samt avveckling/likvidation av Norrtälje
Sportcentrum AB och Rossen Fastighets A B .....................................29
§225 Dnr 2016-001806 042

31

Utbetalning av partistöd 2 0 17 ..............................................................31
§226 Dnr 2016-001905 001

32

Vision för Norrtälje kommun.................................................................32
§227 Dnr 2016-001539 344

34

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten.................34
§ 228 Dnr 2016-000971 253

35

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering
berörande del av fastigheten Brännäset 8 i Norrtälje hamn...............35
§229 Dnr 2016-001803 253

37

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna
Brännäset 8 och Tälje 3:1 samt Brännäset 15 i Norrtälje hamn....... 37
§230 Dnr 2015-000819 260
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Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.................................................39
§231 Dnr 2015-000940 315

40

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad med parkeringstal för bostäder
och verksamheter i Norrtälje stad........................................................ 40
§232 Dnr 2015-000480 214

41

Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna församling samt
del av fastigheterna Tälje 4:45 och 4:62 i Norrtälje stad - antagande
enligt PBL (2010:900).......................................................................... 41
§233 Dnr 2016-001818 003

42

Tjänsteutlåtande avseende representation, gåvor och
personalförmåner..................................................................................42
§234 Dnr 2016-001821 024

43

Lönepolitiskt program för Norrtälje kommun....................................... 43
§235 Dnr 2016-001543 006

44

Sammanträdesdagarför kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige år 2017......................... 44
§236

Dnr 2015-000137 091

45

Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om
sammanslagen biståndsbedömning LS S ........................................... 45
§237

Dnr 2016-001425 092

46

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
utbildningsnämndens ordförande om språkutbildning för nyanlända 46
§238

Dnr 2016-001481 092

47

Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann
Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om nationella
adoptioner............................................................................................. 47
§239

Dnr 2016-001482 092

48

Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann
Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om åldersbedömning
av asylsökande.....................................................................................48
§240

Dnr 2016-001537 092

49

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Svenskt Näringslivsranking........49
§241

Dnr 2016-001538 092

50

Besvarande av interpellation till teknik- och klimatnämndens
ordförande om avveckling av parkeringsplatser i Norrtälje s ta d ...... 50
§242

Dnr 2016-001550 092

51

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om fler praktikplatser........................ 51
§243

Dnr 2016-001551 092

52

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om medborgarkontor........................ 52
§244

Dnr 2016-001556 092

53

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barnoch skolnämndens ordförande om lokaler för högstadiet..................53
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§245 Dnr 2016-001553 093

54

Besvarande av fråga från Anders Fransson (ROOP) till
socialnämndens ordförande om statens (Mlgratlonsverkets) skuld till
kommuner............................................................................................. 54
§246

Dnr 2016-001919 091

55

Motion från Kjell Jansson (M) om avvecklingen av högstadiet på
Rådmansö skola...................................................................................55
§247

Dnr 2016-001876 092

56

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till socialnämndens
ordförande om omvandlingen av Grinds servicehus till boende för
nyanlända............................................................................................. 56
§248

Dnr 2016-001963 092

57

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om externa konsulter vid framtagande av debattartiklar.57
§249

Dnr 2016-001964 092

58

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till kultur- och fritidsnämndens
ordförande om privat simskoleundervisning....................................... 58
§250 Dnr 2016-001965 092

59

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till bygg- och
miljönämndens ordförande om byggnaderna vidNorrtäljeporten......59
§251

Dnr 2016-001966 092

60

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om Index International och hyresrätter bakom
kommunhuset....................................................................................... 60
§252

Dnr 2016-001972 092

61

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens
ordförande om att uppmuntra privatpersoners uthyrning av bostäder
till flyktingar........................................................................................... 61
§253

Dnr 2016-001975 092

62

Interpellation från Ingmar Ögren(SD) och Karl-Göran Edberg (SD) till
kommunstyrelsens ordförande angående vägsituationen i
Grisslehamn......................................................................................... 62
§254

Dnr 2016-001976 092

63

Interpellation från Irene Solberg Ruhn (M) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om Hallstaviks badhus.......................... 63
§255

Dnr 2016-001918 093

64

Fråga från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om
Grinds servicehus.................................................................................64
§256

Dnr 2016-001561 102

65

Micael Söderman, Roslagens Ornitologiska förening, avsägelse av
uppdrag som ledamot i NorrtäljeNaturvårdsstiftelse...........................65
§257

Dnr 2016-001874 102

66

Tommy Rundström (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden...............................................................................66
§258
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Markus Folkesson (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare i valoch förtroendemannanämnden........................................................... 67
§259 Dnr 133500

68

Meddelanden........................................................................................ 68
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§212

Dnr 134811

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Jansson (S) och Annette Tagesson (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 16 november 2016, kl.
13.00 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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§213

Dnr 134807

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 november 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen arbetsordning för dagens
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ordföranden Nils Matsson (M) presenterar presidiets förslag till
arbetsordning för dagens sammanträde.
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§214

Dnr 133484

Information från revisorerna
Kommunrevisorernas vice ordförande Johnny Karlson (S) redovisar
revisorernas granskning av delårsrapport 2 per den 31 augusti 2016.

Justerandes sign
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§215

Dnr 134812

Allmänpolitisk budgetdebatt 09.00-12.00
Debatten inleds av gruppledarna Ulrika Falk (S), Berit Jansson (C), Ingrid
Landin (MP), Kjell Jansson (M) Mikael Strandman (SD), Karin Karlsbro
(L), Catarina Wahlgren (V), Anders Fransson (ROOP) och Göte Vaara
(KD).
Deltar i debatten gör också Hanna Stymne Bratt (S), Bo Wetterström (M),
Olle Jansson (S), Ann Lewerentz (M), Margareta Lundgren (S), Jane Trepp
(C), Hans Andersson (L), Bino Drummond (M), Lennart Rohdin (L), Anders
Olander (L), Henrik Hedensiö (M), Lenneke Sundblom (S), Johannes
Folkesson (V), Gunnar Kjelldahl (C), Ingmar Ögren (SD), Bengt Ericsson
(C), Mats Wilzén (MP), Karl-Göran Edberg (SD) och Christina Hamnö (V).

Ajournering för lunch 12.00-13.30.
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§216

Dnr 2016-001900 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till
19:72 kr/skattekrona for år 2017. Det innebär en oförändrad skattesats.
Reservationer

Moderaternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för egna yrkanden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 158.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Olle Jansson (S), Karin Karlsbro (L) och Göte Vaara (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag om en skattesats på
19:62 kr/skattekrona.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om en
skattesats på 20:72/skattekrona
Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till
T.f. Ekonomichef
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
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Utdragsbestyrkande

13(68 )

NORRTAL] E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige

§217

Dnr 2016-001901 045

Fastställande av låneram för 2017 samt målsättning för
upplåning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 en total låneram för
Norrtälje kommun på 3 100 mnkr inklusive kommunens
checkräkningskredit.
2. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 ett mål för maximal
upplåning i kommunkoncernen till 3 000 mnkr inklusive kommunens
checkräkningskredit.
3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 en låneram för Norrtälje
Kommunhus AB-koncemen på 2 200 mnkr inklusive extern
upplåning för moderbolaget.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till Norrtälje Kommunhus AB att
fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt totalt 1
800 mnkr.
5. Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna 500 mnkr,
dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit,
under år 2017 med 500 mnkr till maximalt 2 700 mnkr.
6. Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att köpa derivat
motsvarande 600 mnkr under år 2017.
7. Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån, dvs. låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2017.
8. Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller
efter delegering ska undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: ekonomichef, finanschef, redovisningschef och
finanscontroller.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2 0 1 2 .1 policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en
total låneram inklusive koncemkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en
total låneram på 3 100 mnkr (2 900 mnkr år 2016) för kommunen samt en
målsättning på 3 000 mnkr (2 800 mnkr år 2016) för koncernen för 2017. För
att kunna göra affärer med Kommuninvest samt affärsbankerna behöver
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beslut om belopp för nyupplåning, derivathandel samt beslut om delegation
från kommunstyrelsen fattas.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 159.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 september 2016.
Beslutande sam m anträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
T.f. Ekonomichef
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign
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§218

Dnr 2016-001902 346

VA-taxa att gälla från och med 2017-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från och med
1 januari 2017.
2. Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
Sammanfattning av ärendet
För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i VAtaxan höjas från och med 1 januari 2017.1 tjänstemannaförslaget till ny VAplan 2016, samt i verksamhetsplan for 2017-19 föreslås anläggningsavgiftema höjas med 5 % och brukningsavgifitema med i genomsnitt 12 %,
fördelat på 15 % på fasta avgifter och 7 % på rörliga avgifitsparametrar.
Under 2016/17 kommer hela VA-taxans konstruktion och avgiftsnivå att ses
över och förändringar införas tidigast i ny VA-taxa för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 160.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2016.
VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2017
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Norrtälje kommuns författningssamling
t.f. VA-chefen
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning
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§219

Dnr 2016-001154 206

Taxa för bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 12 kap 10 § plan- och
bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa (tabeller 1-25) och taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa for
Norrtälje kommun.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017.
3. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovtaxa
samt mät- och karttaxa, senast reviderad av KF 2016-09-26, § 177)
upphör att gälla från och med den 1 januari 2017.
4. Timavgiften fastställs till 1200 ler i 2017 års nivå, att gälla från och
med den 1 januari 2017.
5. Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden ska för vaqe
kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2016.
Sammanfattning av ärendet
En helt ny taxekonstruktion antogs av fullmäktige 2015-11-02 § 198
gällande från och med 1 januari 2016. Efter en viss tids tillämpning av taxan
reviderades några av de minst tidskrävande åtgärderna för Bygg- och miljö
nämndens verksamhet. Nuvarande taxa, för ärenden som gäller Planbesked
och Detaljplan enligt Plan- och bygglagen, är felaktig och svårbegriplig.
Kommunstyrelsen hemställer om att Kommunfullmäktige ska besluta om
ändringar i gällande Plan- och bygglovtaxa för ärenden som gäller Plan
besked (tabell 23) och Detaljplan (tabell 24). Bygg- och miljönämndens
revideringar har arbetets in i underlag PBL-taxa-20170101. Ny taxa föreslås
gälla från och med den 1 januari 2017. Förslag till ändringar ska stämma
överens med formuleringar i den nya Plan- och bygglagen, verksamheten
med detaljplan, grunda sig på den nedlagda tiden och vara lätt att förstå och
arbeta med.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 161.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016.
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PBL-taxa-20170101
Rev PBL-taxa-20150811 slutversion justerad 20160525
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Margareta Lundgren (S), Gunnar Kjelldahl (C), Ulrika Falk (S) och Olle
Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Ingmar Wallén (M) yrkar att avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp inom detaljplanelagt område.
Avgift på 1500 ler tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen
för avslag utanför detaljplanelagt område. Enligt bilaga.
Anders Fransson (ROOP), Catarina Wahlgren (V), Kjell Jansson (M), Göte
Vaara (KD), Bino Drummond (M) yrkar bifall till Ingmar Walléns yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ingmar Walléns rn.fi.
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ingmar Walléns m.fl. förslag.
Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden
Norrtälje kommuns författningssamling
Plan- och exploateringschefen
Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning
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Inför KS pkt 25eb sid 15 pkt 19.1

Plånboken får inte avgöra!
A tt alla ska behandlas lika inför lagen tro r jag alla är överens om. Se RF 1 kap. § 9. För att kunna få sin
ansökan prövad i högre instans krävs dock ett myndighetsbeslut som går att överklaga. En ansökan
som förvaltningen inte anser sig kunna bifalla, blir föremål för kommumcermg med sökande enligt
följande:
Idag skriver Förvaltningen, se kursiverad text:

”Efter granskning av er ansökan görs följande bedömning:”
Här följer sedan en redogörelse för skälen till varför ansökan inte kan godkännas
”Vänligen ange skriftligt om ni vill få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden eller
om ni vill återkalla er ansökan. Alla prövningar tim debiteras, även om beslutet blir ett
avslag.
Ertyttrande/Er återkallelse ska vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast 201X-MM-

DD.”
En sökande med liten plånbok kommer efter att ha tagit del av ovanstående text att tveka att få sin
sak prövad
Detta kan inte anses vara i överenstämmelse med delegationsordningen som säger att alla avslag
skall prövas politiskt. Ett uteblivet politisk beslut gör att sökanden inte har något beslut att överklaga
vilket inte kan anses rättssäkert.

Moderaterna yrkar därför att
Vid kommumcering med sökande skall texten endast redogöra för förvaltningens bedömning samt
när yttrande skall vara Bygg- och miljönämnden tillhanda.
VP bil 2 2017 - 2019 Taxa plan- och bygglagen pkt 19.1 ändras till:
"Avslag - Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig
ärendetyp inom Detaljplanelagt område. Avgift på 1 500 kr tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämpliga ärendetyper utanför detaljplanelagt område.
Övriga skrivningar i VP som avser "Avgifter för avslag" justeras enligt ovan.
Kostnaderna för uteblivna avgifter får täckas av de skattemedel som kommunfullmäktige ställer till
Bygg- och Miljönämndens förfogande.

Norrtälje den 19 oktober 2016

Ingmar Wallén (M)
2:e vice ordföranden i Bygg- och Miljönämnden

tu

NORRTAL] E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07

Kommunfullmäktige

§220

Dnr 2016-001914 041

Mål och budget 2017 och plan 2018-2019 med taxor
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges övergripande mål
for 2017-2019 enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
2. Kommunfullmäktige antar finansiella mål för god ekonomisk
hushållning 2017-2019 enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
3. Kommunfullmäktige antar mått för god ekonomisk hushållning
2017-2019 enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att god ekonomisk hushållning
bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och
särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning.
5. Kommunfullmäktige fastställer nämndgemensamma
internkontrollområden för år 2017 enligt förslag i Mål och Budget
2017-2019.

Gällande kommunstyrelse
6. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 192 800 tkr i
driftbudget för år 2017.
7.

I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Gällande överförmyndaren
8. Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren 7 400 tkr i
driftbudget för år 2017.

Gällande val- och förtroendemannanämnd
9. Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden
450 tkr i driftbudget för år 2017.

Gällande kommunal Revision
10. Kommunfullmäktige beviljar revisionen 1 600 tkr i driftbudget för år
2017.

Gällande barn- och skolnämnd
11. Kommunfullmäktige fastställer avgift för förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i Mål och Budget
2017-2019.
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12. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2017 för
förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgomsorg, fritidshem,
enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019. En ny ersättning för bam
som vistas i förskolan eller pedagogisk omsorg mellan 15 och 30
timmar föreslås.
13. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2017 för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för
grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag
i Mål och Budget 2017-2019.
14. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för musikskola 2017
enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
15. Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för självskjuts med
båt 2017 enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
16. Kommunfullmäktige bevilja barn- och skolnämnden 1 018 100 tkr i
driftbudget för år 2017.
1 7.1 övrigt uppdra till bam- och skolnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Gällande utbildningsnämnd
18. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för
introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt
förslag i Mål och Budget 2017-2019.
19. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för
G Y 11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s
rekommendationer.
20. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 272 400 tkr i
driftbudget år 2017.
21.1 övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Gällande bygg- och miljönämnd
22. Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden 16 200 tkr i
driftbudget för år 2017.
2 3 .1 övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 ( 68 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige

24. Kommunfullmäktige fastställer taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet, taxa enligt lag om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa och taxa för verksamhet
inom strålskyddslagens område, enligt bilaga 2A, 2C-E till Mål och
Budget 2017-2019, samt att plan- och bygglovstaxa ska gälla.

Gällande kultur- och fritidsnämnd
25. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2017 för bad, hyresavgift,
bibliotek, lotteri, annonsering och gårdskort enligt bilaga 1 till
förslag i Mål och Budget 2017-2019.
26. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 129 200 tkr
i driftbudget år 2017.
2 7 .1 övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Gällande socialnämnd
28. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2017 för
serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och
kunskapsprov enligt bilaga 3 till Mål och Budget 2017-2019.
29. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 213 800 tia i
driftbudget år 2017.
3 0 .1 övrigt uppdra till socialnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.

Gällande teknik- och klimatnämnd
31. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxa enligt förslag i Mål och
Budget 2017-2019.
32. Kommunfullmäktige bevilja teknik- och klimatnämnden 126 100 tia
i driftbudget för år 2017.
33.1 övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Mål och Budget 2017-2019.
34. Kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig
plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla.

Gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje
35. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för omvårdnad och övriga
avgifter enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.
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36. Kommunfullmäktige fastställer ersättning för särskilt boende enligt
förslag i Mål och Budget 2017-2019.
37. Kommunfullmäktige fastställer ersättning för hemtjänst enligt
förslag i Mål och Budget 2017-2019.
38. Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje 1 074 000 tkr i medlemsavgift år 2017.
39. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets
verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019.

Övrigt
40. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget för år 2017 inklusive
plan för år 2018-2019 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat
förslag.
41. Kommunfullmäktige fastställer balansbudget år 2017 inklusive plan
för år 2018-2019 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat
förslag.
42. Kommunfullmäktige fastställer
fmansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2017 inklusive plan för år
2018-2019 i enlighet med bifogat förslag.
43. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram för år 2017-2019 i
enlighet med bifogat förslag.
44. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram
för år 2017, kommunstyrelsen anslag för investeringar.
45. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom dess
kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av
teknisk karaktär.
46. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och Budget 2017-2019.
47. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2016-2018
lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under
förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
48. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är
1 %.
49. Internbanken ska lägga 1,3 procentenheter till den genomsnittliga
räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom
Roslagsbostäder. För Roslagsbostäder gäller 1,1 procentenheter för
lån för befintliga fastigheter och 0,8 procentenheter för den
nyproduktion som sker och har skett sedan 2014.
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50. Internränta är 2,8 % förutom för VA där internräntan är 2,6 %.
Reservationer

Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets och
Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig
till förmån för egna budgetförslag.
Sam m anfattning av ärendet

Mål och Budget är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål
och Budget utgår från de planeringsförutsättningar som beslutades om i
kommunfullmäktige i mars 2016. Mål och Budget innehåller
Kommunfullmäktiges mål, mål och mått för god ekonomisk hushållning,
budget, ersättningar till utförare samt avgifter och taxor. Kommunen
använder sig av flerårsbudget och Mål och Budget innehåller resultatbudget
för år 2017 och plan för år 2018-2019.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 162.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016.
Verksamhetsplan 2016 - 2018 för budget 2016 -2017 och plan 2018
inklusive ersättning till utförare samt av taxor och avgifter.
Bilaga 1, Avgifter Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 2A-2E, Taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av
livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa
Bilaga 3, Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter
och kunskapsprov.
Bilaga 4a-4b, Avfallstaxa
Bilaga 5, VA-taxa
Beslutande sam m anträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Ingrid Landin (MP), Olle Jansson (S), Hanna Stymne Bratt
(S), Margareta Lundgren (S), Lenneke Sundblom (S) och Berit Jansson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Ann Lewerentz (M) och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall
till Moderaternas budgetförslag.
Karl-Göran Edberg (SD) yrkar återremiss på kultur- och fritidsnämndens
budget.
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Catarina Wahlgren (V) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall till
Vänsterpartiets budgetförslag.
Karin Karlsbro (L) och Hans Andersson (L) yrkar bifall till Liberalernas
budgetförslag.
Göte Vaara (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Härefter ställer ordföranden de olika budgetförslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Kommunal Revision
Norrtälje Kommunhus AB
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§221

Dnr 2016-001509 042

Delårsrapport 2, 2016 för kommunen och bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 per augusti 2016.
2. Kommunstyrelsekontorets anslag utökas med 1 800 tkr för 2016
motsvarande kostnader för uppstart av samlat övertagande av
lokalvård från Barn och Utbildningsnämnden. Finansiering sker
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsekontorets anslag utökas med 450 tkr för 2016
motsvarande ökade kostnader för feriearbetare enligt tidigare beslut.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun inte till fullo uppnår god
ekonomisk hushållning för år 2016.1 dagsläget är det svårt att bedöma
styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per
augusti och göra en bedömning för året. En sammanvägd bedömning av
kommunfullmäktiges övergripande mål är att tre av sju mål uppnås och fyra
av sju bedöms delvis uppnås Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat
för kommunen som helhet vid årets slut på 25,5 mnkr, vilket motsvarar
0,9 % av verksamhetens kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 164.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2016.
Delårsrapport 2 för per augusti 2016.
Sammanställning bedömning måluppfyllelse god ekonomisk hushållning och
Kommunfullmäktiges övergripande mål.
Finansrapport delår 2 2016
Proj ektupp följ ning samhällsbyggnadsinvesteringar
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Berit Jansson (C) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.
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Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Kommunal Revision
Norrtälje Kommunhus AB
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
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§222

Dnr 2016-000777 045

Medlemsinsats extra kapitaltillskott till Kommuninvest
år 2016
Kom m unfullm äktiges beslut

Norrtälje kommun betalar in ett extra insatskapital under 2016 till
Kommuninvest på 44,6 mnkr för att uppnå högsta nivån på medlemsinsatsen.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget avslagsyrkande.
Sam m anfattning av ärendet

Norrtälje kommun föreslås att betala ett extra insatskapital till
Kommuninvest på 44,6 mnkr för år 2016. Det är ekonomisk fördelaktigt och
ger en beräknad positiv effekt på 1,1 mnkr för kommunens resultat år 2017.
Den positiva långsiktiga effekten beräknas till 0,2 mnkr per år.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 165.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 augusti 2016.
Beslutande sam m anträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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§223

Dnr 2016-001541 045

Kommunalborgen till Norrtälje Kommunhus AB (NKAB)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom for egen skuld ingå borgen för
Norrtälje kommunhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 390 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun föreslås ingå borgen för Norrtälje kommunhus AB upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 390 mnkr. Norrtälje kommun har ett
moderbolag som heter Norrtälje kommunhus AB som lånar för egen räkning.
För att Norrtälje kommunhus AB ska få bra lånevillkor ingår Norrtälje
kommun borgen. Totalt idag har Norrtälje kommunhus AB lån på 390 mnkr
och som kommunen har ingått borgen för. Bankerna som lånar ut pengar till
Norrtälje kommunhus AB begär ett kommunfullmäktige beslut om att
kommunen ingår borgen för kommunens moderbolag. Där av ärendet till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 166.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 184, den 21 september 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§224

Dnr 2016-001865 107

Överförande av befintlig verksamhet i Norrtälje
Sportcentrum AB till Kultur- och fritidsnämnden samt
avveckling/likvidation av Norrtälje Sportcentrum AB
och Rossen Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överfora befintlig verksamhet i
Norrtälje Sportcentrum AB till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt
drift av verksamheten i förvaltningsregi.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Norrtälje Kommunhus AB att
avveckla och likvidera Norrtälje Sportcentrum AB.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Norrtälje Kommunhus AB att
avveckla och likvidera Rossen Fastighets AB.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och med berörda bolag tillse att punkterna
1 - 3 ovan blir genomförda till och med den 31 december 2016.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje Kommunhuskoncemens verksamheter består till stor del av
verksamheter anknutna till samhällsbyggnaden samt andra
primärkommunala verksamheter. För att förbättra och tydliggöra styrningen
av de kommunala verksamheterna i bolagsform har kommunstyrelsekontoret
genomfört en utredning av de skattemässiga konsekvenserna av en eventuell
omstrukturering av koncernen. Med beaktande av utredningen talar
övervägande skäl för att avveckla Rossen Fastighets AB och Norrtälje
Sportcentrum AB. Den verksamhet som idag bedrivs inom Norrtälje
Sportcentrum AB ska i samband med avvecklingen av bolaget flyttas över
till kultur- och fritidsnämnden för drift i förvaltningsregi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 167.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur och fritidsnämnden
Norrtälje Kommunhus AB
Norrtälje Sportcentrum AB
Kommunstyrelsekontorets HR-avdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§225

Dnr 2016-001806 042

Utbetalning av partistöd 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd i enlighet med
redovisningen i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september
2016.
Sammanfattning av ärendet
Förändringar i regelverket 2014 om kommunalt partistöd innebär att
kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige föreslås nu besluta om utbetalning av partistöd för
2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 168.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§226

Dnr 2016-001905 001

Vision för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar vision för Norrtälje kommun enligt följande:

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv
Frihet - ditt sätt att leva
I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl
arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en
spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende - trygghet på dina villkor
I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på,
där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns
mycket plats för många möjligheter.

Framtid - hållbar tillväxt i attraktiv miljö
Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara
de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar
vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och
landsbygd.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i framtagandet av ett ny styr- och ledningssystem har
kommundirektören lett ett förvaltningsgemensamt arbete med att ta fram ett
förslag till ny vision för Norrtälje kommun. Visionen syftar till att vara den
gemensamma framtidsbilden för den kommunala organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 171.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Ingrid Landin (MP) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§227

Dnr 2016-001539 344

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt
vatten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga det kommunala VAverksamhetsområdet enligt bilagorna till kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning föreslår utvidga
verksamhetsområdet med totalt 42 fastigheter enligt bilagorna i
beslutsunderlaget. Från och med den 28 april 2015 till dags dato har
kommunen upprättat 31 serviser till fastigheter i anslutning till, men utanför,
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. För att dessa ska
omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) önskar VAavdelningen nu utvidga verksamhetsområdet med berörda fastigheter samt
ytterligare elva fastigheter, för vilka serviser kommer att upprättas under år
2016. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett
större sammanhang enligt § 6 LAV.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 146.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 177, den 21 september 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 juli 2016.
Fastighetslista med tillhörande kartbilagor.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Göran Edberg (SD) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
t.f. VA-chefen
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§228

Dnr 2016-000971 253

Godkännande av överenskommelse om fastighets
reglering berörande del av fastigheten Brännäset 8 i
Norrtälje hamn
Kommunfullmäktiges beslut
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighets
reglering med Fastigheter AB Insjövassen innebärande köp av del av
fastigheten Brännäset 8 för en köpeskilling om 36 542 000 kronor.
2. Kommunens kostnader för köp av del av fastigheten Brännäset 8
finansieras via exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med fastighetsregleringen är att Kommunen far rådighet över framtida
kvarteret nr 16. Kvarteret nr 16 kommer i ett senare skede att försäljas till en
exploatör. Kvarteret nr 16 har ingått i en markanvisningstävling där anbud
om markköp finns i avvaktan på beslut i aktuellt ärende.
Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning föreslår att
kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsregling av
del av fastigheten Brännäset 8 i syfte att kunna slutföra den pågående
markanvisningstävlingen för kvarteret 16 i Norrtälje Hamn
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 148.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 193, den 12 oktober 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2016.
Översiktskarta.
Överenskommelse om fastighetsregling.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Projektledare Norrtälje hamn
Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-001803 253

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av
fastigheterna Brännäset 8 och Tälje 3:1 samt Brännäset
15 i Norrtälje hamn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med
Anbudslämnare nr 9 innebärande markanvisning om cirka
11 500 kvm ljus BTA for byggande av bostäder i flerbostadshus i
Norrtälje Hamn.
2. Kommunens kostnader för genomförande av allmänna anläggningar
finansieras via exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Anbudslämnare nr 9 har, med ett projektförslag på utbyggnad av bostäder i
kvarteret 16 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 11 500 kvm ljus BTA, å 5 280 ler per kvm ljus BTA. Projektet
berör del av fastigheten Tälje 3:1 och 3:16 ägda av Kommunen, fastigheten
Brännäset 15 ägd av Kommunen samt del av Brännäset 8 ägd av
fastighetsbolaget Index. I en överenskommelse om fastighetsreglering med
Index överlåts denna mark till Kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 149.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 194, den 12 oktober 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtalet med Anbudslämnare 9.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Brodin (M) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(68)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige

Beslutet ska skickas till
Projektledare Norrtälje hamn
Kommunstyrelsekontorets Plan- och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000819 260

§230

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.
Reservationer
Moderaternas, Kristdemokraternas, Roslagens Oberoende Partis och
Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Grönstrukturstrategin ska utgöra ett av flera planeringsunderlag i både
översiktlig och i mer detalj styrd planering. Strategin är inte ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen men ska fungera som kunskapsunderlag. Strategin
visar vad som behöver beaktas inom olika delar av staden, ur barn- och
äldreperspektiv, tillgänglighet, träd, stränder, stråk, rödlistade arter,
grönytefaktor, friluftsliv och kulturmiljö ska hanteras i den fysiska
planeringen. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 176,
att återremittera ärendet. Utifrån återremissen har en mindre revidering av
beslutsunderlaget gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 150.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2016.
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Göte Vaara (KD) och Anders Fransson (ROOP) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§231

Dnr 2015-000940 315

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad med parkeringstal
för bostäder och verksamheter i Norrtälje stad
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§232

Dnr 2015-000480 214

Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna
församling samt del av fastigheterna Tälje 4:45 och
4:62 i Norrtälje stad - antagande enligt PBL (2010:900)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Görla 8:1 samt Tälje
4:45 och 4:62, i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget innebär att en brandstation kan uppföras i områdets västra del,
en restaurang i mitten av området samt biltvätt och bensinmack i öster.
Längst österut fastställs en bit av Roslagsleden i detaljplanen. Planförslaget
har varit utställt för granskning under tiden 11 januari 2016 till den 9
februari 2016. Inkomna synpunkter finns behandlade i bilagan
”Granskningsutlåtande” till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.
Efter granskningen har mindre justeringar i plankarta samt planbeskrivning
gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 156.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 55, den 12 oktober
2016.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörel se.
Granskningsutlåtande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Plan- och exploateringschefen
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

41(68)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige

§233

Dnr 2016-001818 003

Tjänsteutlåtande avseende representation, gåvor och
personalförmåner
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 234

Dnr 2016-001821 024

Lönepolitiskt program för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Moderatemas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige antar lönepolitiskt program för Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns lönepolitik ska bidra till att målen för verksamheten
uppnås samt att verksamheten bedrivs utifrån kommunens värdegrund.
Lönepolitiken skapar förutsättningar för att rekrytera och behålla personal
och är en del i att Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. I det
lönepolitiska programmet finns övergripande principer för lönesättningen.
Genom detta skapas en tydlig styrning där beslutade prioriteringar får effekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 173.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 210, den 12 oktober 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober 2016.
Lönepolitiskt program för Norrtälje kommun.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bino Drummond (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Personalchefen
Kommunstyrelsekontorets HR-avdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§235

Dnr 2016-001543 006

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbets
utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige år
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2017 enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2016 och sammanträder följande datum:
20 februari
03 april
08 maj
12 juni
28 augusti
25 september
06 november
18 december
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige för år
2017. Förslaget bygger på kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt Norrtälje kommuns styrprocess. Vidare
har hänsyn tagits till. Till skillnad från 2016 föreslås ett
kommunfullmäktigesammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 176.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 186, den 21 september 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2016.
Förslag till sammanträdesdagar för år 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000137 091

Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M)
om sammanslagen biståndsbedömning LSS
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
socialnämndens yttrande.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget bifallsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår i motionen att kommunens biståndsbedömning
gällande LSS samordnas eftersom biståndsbedömning enligt LSS sker både
inom socialkontoret och kommunalförbundet. Kommunstyrelsen anser att
behovet såsom det framförts i motionen tillgodosetts och att motionen
därmed kan anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 175.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 215, den 12 oktober 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2016.
Socialnämndens beslut den 29 oktober 2015, inklusive bilagor.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ingrid Landin (MP), Hans Andersson (L) och Hanna Stymne Bratt (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann Lewerentz (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till
Motionärerna

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-001425 092

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
utbildningsnämndens ordförande om språkutbildning
för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 26 september 2016, § 188, följande interpellation till
utbildningsnämndens ordförande om språkutbildning för nyanlända.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 237.
Beslutande sammanträde
Utbildningsnämndens ordförande Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 237.
Hamed Abbasi (M), Gunnar Kjelldahl (C), Christina Pettersson (S),
Christina Hamnö (V), Ann Lewerentz (M), Ulrika Falk (S), Ahmet
Kozaragic (S) och Marie Larsén (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Hanna Stymne-Bratt, utbildningsnäm ndens
ordförande
I mitten av januari 2016 startade kommunen en intensiv språkutbildning för
nyanlända 16-18 år. Undervisningen bedrevs från början i en lokal på
Lommarskolan men har nu flyttats till Väddö folkhögskola.
Syftet med utbildningen är att de ungdomarna ska lära sig språket snabbare
och kunna gå vidare till gymnasiestudier eller vuxenutbildning. Men vi har sett
ett motsatt resultat där obehöriga lärare undervisar svenska utan bra och
lämpligt skolmaterial.
De eleverna har inga möjligheter att plugga på ett program på gymnasiet utan
de får läsa kärnämnen efter att ha klarat Svenska C i samarbete med Norrtälje
Tekniska gymnasium, vilket innebär att de får läsa högskolebehörighet på
Komvux.
Det finns elever idag som inte kan tala eller skriva svenska efter drygt ett år i
Sverige pga. upplägget av undervisningen.
Väddö folkhögskola anordnade en sommarskola för att undervisa dessa
ungdomar i svenska. Men enligt eleverna innehöll sommarskolan allt förutom
just undervisning i svenska, vilket är slöseri med skattemedel.

Mina frågor är:
Fråga: På vilka grunder har kommunen startat en sådan utbildning?
Fråga: Hur har beslutprocessen varit?
Fråga: Har du tagit del av resultatet av sommarskolan?

Fråga: Är du beredd att göra en utredning kring undervisningen på skolan samt
hur det har varit på sommarskolan?
Fråga: Varför får inte eleverna plugga på Språkintroduktionsprogrammet på
Rodengymnasiet när det finns utrymme?
Fråga: Hur ser framtiden ut för SI programmet för hela Rodengymnasiet?

Hamed Abbasi, M
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1. På vilka grunder har man startat en sådan utbildning ?
Svar:
I samband med att gruppen av ensamkommande barn i åldrarna 16-18 år kom till Norrtälje
kommun valde kontoret att snabbt erbjuda dem utbildning.
Eftersom ungdomarna hade fyllt 16 år fanns det en möjlighet att erbjuda dem SFI. Utbildning i
Svenska för invandrare (SFI) SFI som är en del av Vuxenutbildning i Norrtälje bedrivs av
Hermods. Syftet med upplägget var att eleverna snabbt fick börja i skolan och lära sig svenska.
De första grupperna av elever kom i januari och de första nationella SFIC proven genomfördes
med godkänt resultat innan sommaren.
Tack vare detta upplägg och att fler aktörer var inblandade kunde ungdomarna få undervisning,
av behöriga lärare inom fyra veckor, detta ska jäm föras med upp till 8 månader på andra ställen
i länet. Undervisningen bedrivs helt enligt skolverkets riktlinjer, med fokus på svenska språket.
Genom att använda det individuella alternativet på gymnasiet, kan varje elev få en
utbildningsplan och undervisning anpassad efter just dennes behov. Genom att intensivläsa
svenska till en början ökar möjligheterna att tillgodogöra sig övrig undervisning, och
möjligheterna att etablera sig i svenska samhället ökar.

2. Flur har beslutsprocessen varit?
Svar:
Utbildningsnämnden fattade beslut om utbildningsutbud och upplägg för nyanlända ungdom ar
16-20 år i Norrtälje kommun på nämndsammanträdet den 15 juni 2016.

3 .Har du tagit del av resultaten från sommarskolan ?
Svar:
Ja

4. Ä r du beredd att göra en utredning kring undervisningen på skolan samt hur det har varit på
sommarskolan?
Svar:
En utredning för sommarskolan fungerade är redan gjord och har redovisats på
utbildningsnämndens förra sammanträde, rapporten innehöll en åtgärdsplan för hur lovskolan
och sommarskolan ska organiseras framöver. Jag kom m er fortsätta att följa lovskolan och
nämnden kommer att få rapportering om hur den fungerar.
Gällande upplägget på språkundervisningen så har eleverna arbetat med språk-appar i Ipads och
m ed anpassat material. Uppföljning av utbildningen har skett både av verksamhetschefen och
rektorn och då har även personalen stämts av. Därutöver har det varit kontinuerliga möten
mellan kontoret, rektorn och utfarens utbildningsledare. U nder våren blev den ansvarige läraren
sjukskriven och då fanns det två lärarvikarier, men de övriga i lärarkåren var på plats.

5. Varför får inte eleverna plugga på språkintroduktionsprogrammet på Rodengymnaiset när det
finns utrymme?
Svar:
Under våren slöt kontoret ett avtal med Väddö folkhögskola, som fram till oktober bedrivit den
första delen av SFI undervisningen för ungdomarna. Från 1 november går de eleverna på
Roden. Eleverna har nu sådana kunskaper i Svenska att det kan tillgodogöra sig andra ämnen.
Redan i våras började en grupp av dessa elever att läsa matematik som anordnares av
vuxenutbildningen.

6. Hur ser framtiden ut för SI programmet för hela Rodengymnaisiet ?
Svar:
M ånga av eleverna har nu börjat på Rodengymnaiset och förvaltningen ser över den framtida
utformningen av språkundervisningen for målgruppen 16-20 år.

Hanna Stymne Bratt (S) ordförande i utbildningsnämnden
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Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M)
och Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande
om nationella adoptioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) ställde med
kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde den 26 september
2016, § 189, följande interpellation till socialnämndens ordförande om
nationella adoptioner.
”Interpellation etc.............. ” Bilaga § 238.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 238
Bo Wetterström (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation tili Ingrid Landin, socialnämndens ordförande

c
Varför arbetar inte socialnämnden aktivt med att verka för och genomföra nationella adoptioner i
vår kommun.
I Sverige var nationella adoptioner vanligast fram till början av 1970-talet då de internationella blev
det vanligaste, sannolikt beroende på politiska värderingar.
Närståendeadoptioner är vanligast bland de nationella adoptionerna. Vid internationella adoptioner
adopteras ett barn från ett annat land utan någon anknytning.
Vi anser att det för en del barns bästa är bättre att bli adopterade av en familj som både längtar och
vill ta hand om ett bam som sitt eget, istället för att som ofta sker nu att barn blir omhändertagna
och placerade på olika hem under mycket långa perioder och där den otrygga relationen till en eller
båda föräldrarna kvarstår. Ibland är det uppenbart att trots stora insatser så kommer vissa föräldrar
aldrig att klara av sitt föräldraskap.
Vi talar ofta om barnets bästa, men låter ibland föräldrarnas bästa vara det viktigaste.
Vi menar att socialnämnden där det är rimligt, när det är klart att föräldrarna inte kommer att kunna
hantera sitt bam på rätt sätt, bidrar till att försöka få dessa bam att bli adopterade och på så sätt
sätta barnets bästa som mål.

Svar på interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann
Lewerenfz (M) angående nationella adoptioner.

¡¡jiarienr

Varför arbetar inte socialnämnden aktivt med att verka för och genomföra nationella
adoptioner i vår kommun?
Svar;
Socialstyrelsen har genomfort en kartläggning, Nationella adoptioner av barn i familjehem,
publicerad i mars 2014, av hur socialnämnderna uppmärksammar frågan.
Det som framkommer i kartläggningen tyder på att barnets bästa inte alltid är avgörande i dessa
ärenden. Grunden till detta anges bland annat vara:
- att adoption inte uppfattas vara förenligt med lagens intention om återförening,
- att det krävs samtycke från vårdnadshavare,
- att det är svårt att bedöma vårdnadshavares framtida föräldraförmåga och att föra samtal
kring detta, samt
- att det finns ett motstånd till adoption från familjehemmen.
Socialstyrelsen konstaterar att resultatet är väntat eftersom det varken i lagstiftning eller vägledning
till socialtjänsten anges att möjligheten till adoption bör uppmärksammas för placerade barn eller
bam som ska placeras i familj ehem.De konstaterar vidare att det finns behov av åtgärder för att öka
stabiliteten och långsiktigheten för bam som inte kan växa upp med sina föräldrar. Slutsatsen dras
både utifrån kartläggningen och övrig kunskap om andra problem i familj ehemsvården.

Utifrån kartläggningen anser Socialstyrelsen att det finns en liten grupp barn, som är eller
ska bli familjehemsplacerade, för vilka adoption kan vara ett alternativ:
- barn vars föräldrar inte är i livet och
- barn som placeras som späda och inte kan leva med de biologiska föräldrarna.
För denna grupp bör socialtjänsten i större utsträckning undersöka adoption som möjlighet,
menar Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen skriver att frågan om adoption inte kan ses isolerad från annat arbete som
socialtjänsten ska utföra inom området.
”Överflyttning av vårdnaden tillfamiljehemsföråldrarna enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken, FB, är
den åtgärd som är tänlct att användas vid långsiktiga, placeringar fö r att öka stabiliteten kring
barnet. Socialstyrelsen anser att det behövs mer kunskap om effelcten av vårdnadsöverflyttning med
avsikt p å stabilitet och trygghet för barnet innan Socialstyrelsen tar ställning till om den lagliga
regleringen kring nationell adoption av barn som är eller kan komma att bli familj ehemsplacerade
behöver ses över. ”
(Nationella adoptioner av barn i familjehem, mars 2014, sid 8)
De genomförda lagändringarna från januari 2013 som ska underlätta vårdnadsöverflyttning och öka
långsiktigheten behöver följas upp, skriver Socialstyrelsen vidare. Vissa andra delar i den lagliga
regleringen behöver dock ses över innan resultatet av ovanstående är klart. Socialstyrelsen anser att
det krävs mer kunskap om effekten av vårdnadsöverflyttning avseende stabilitet och trygghet innan
ställning kan tas till om den lagliga regleringen kring nationell adoption av bam som är eller kan bli
familj ehemsplacerade ses över.
Socialstyrelsen hade för avsikt att vid revidering av Barns Behov i Centrum, BBiC, aktuella
handböcker, allmänna råd och föreskrifter med mera uppmärksamma socialtjänsten på möjligheten
till adoption samt andra frågor som är relevanta för att tillgodose barnets behov av långsiktighet och

stabilitet.

Det nya BBiC-materialet har nyligen distribuerats till socialtjänsterna. Det finns i detta inga direktiv
gällande att frågan om adoption ska väckas i fråga om familj ehemsplacerade barn. Det har inte
kommit någon ny handbok gällande barn och unga i familjehem och HVB, den aktuella är
publicerad 2013.1 handboken U tre d a b a r n o c h u n g a som publicerades 2015 finns inte heller några
direktiv kring detta.
Då Socialstyrelsen följde upp lagändringarna i U p p fö ljn in g a v s ä r s ld ld a b e s tä m m e ls e r o m v å r d a v
u n g a , publicerad i december 2015 fanns det heller ingen diskussion om adoption.

I kommunen tas frågan om vårdnadsöverflyttning upp vid övervägande av vården i de fall det
bedöms vara aktuellt. Det vill säga om förutsättningarna, att barnet varit placerat i minst tre
år i samma familjehem och det inte bedöms vara sannolikt att barnet ska kunna flytta hem till
föräldrarna inom överskådlig tid, är uppfyllda. Då det inte finns några direktiv från
Socialstyrelsen om att frågan om adoption ska väckas är detta ingen förekommande rutin i
kommunens familjehemsvård.
Gällande de barn som ingår i den grupp som Socialstyrelsen nämner som lämplig för
alternativet adoption, de barn som saknar föräldrar och de som placerats tidigt i livet och inte
kan leva med de biologiska föräldrarna, har det inte funnits några barn som uppfyller dessa
kriterier under senare tid. Det har därmed inte varit aktuellt att ta ställning till att väcka
frågan i något hos familjehemsvården aktuellt ärende. Om ett barn som ingår i någon av
dessa grupper skulle komma i socialtjänstens vård skulle en bedömning göras utifrån rådande
situation för det aktuella barnet avseende om frågan om adoption skulle vara aktuell att
väcka. Dock kräver det, med nuvarande lagstiftning, ett samtycke från barnets
vårdnadshavare. Socialtjänsten har ingen möjlighet att väcka talan i sådant ärende.
Socialtjänsten håller sig uppdaterad med och följer de av Socialstyrelsen givna direktiven avseende
handläggning och uppföljning av placerade barn. Mot bakgrund av Socialstyrelsens kartläggning
och slutsatsen att det finns behov av mer kunskap om vårdnadsöverflyttningars effekt på stabilitet
och trygghet för bamen vilket behöver undersökas innan det är aktuellt att ta ställning till om den
lagliga regleringen gällande nationella adoptioner av barn som är eller kan komma att bli placerade
i familjehem ska ses över. Detta, samt att inga förändringar har gjorts i Socialstyrelsens direktiv, gör
att det är svårt att motivera till ett förändrat arbetssätt gällande de placerade barnen avseende frågan
om adoption.
Familjehemsvården arbetar för att följa lagens huvudprincip om återförening. Socialstyrelsen menar
att den i de allra flesta fall är bäst för barnet, dock inte alltid. Detta är också förenligt med Signs of
Safety, det arbetssätt som för närvarande implementeras i kommunen. Ett arbetssätt som går ut på
att säkra barnets situation genom att aktivera nätverket och på så sätt skapa en trygg och stabil
tillvaro för barnet.
Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Besvarande av interpellation från Bo Wetterström (M)
och Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande
om åldersbedömning av asylsökande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) ställde med
kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde den 26 september
2016, § 190, följande interpellation till socialnämndens ordförande om
åldersbedömning av asylsökande.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 239.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 239.
Bo Wetterström (M), Karl-Göran Edberg (SD), Ann Lewerentz (M),
Catarina Wahlgren (V), Kjell Jansson (M) och Johannes Folkesson (V) yttrar
sig.

Justerandes sign
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Interpellation till Ingrid Landin, socialnämndens ordförande

Vad gör kommunen för att säkerställa att främst de ensamstående asylsökande har rätt
ålder/åldersbedömning.
Migrationsverket gör bara ett mer eller mindre säkert antagande om de asylsökandes ålder, vilket
leder till att det är kommunens ansvar att bedöma om den uppgivna åldema är lika med den verkliga
åldern.
Detta är än mer viktigt med tanke på de olika regler som gäller, om man är under eller över 18 år.
Vi menar att kommunen med alla till buds stående medel måste anstränga sig att säkerställa att de
ensamkommande asylsökande i vår kommun har rätt ålder.
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Svar på inferpellation från Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz
(M) angående åldersbedömning av asylsökande
F r å g a : V a d g ö r k o m m u n e n f ö r a tt s ä k e r s tä lla a tt f r ä m s t d e e n s a m s tå e n d e a s y ls ö k a n d e h a r r ä tt å l
d e r /å ld e r s b e d ö m n in g ?

Migrationsverket är ansvarig for åldersbestämning av asylsökande barn och unga medan
kommunen är ansvarig för att utreda barn och ungas behov samt att ge de insatser som bar
net kan behöva utefter socialtjänstlagen. Kommunen ansvarar alltså for barnets och den
unges integration. Kommunen lämnar på begäran yttrande om ensamkommande barn till
migrationsverket. Yttrandet är en samlad bedömning om ungdomens ålder utifrån beteende,
mognad eller mognad.
Frågan om kommunens möjlighet att göra åldersbedömningar gällande ensamkommande asylsökande
barn och ungdomar har diskuterats i flera kommuner, bland annat Vaggeryd, Säffle och Öckerö. I
samtliga kommuner har motionerna avvisats då det inte är en kommunal uppgift att åldersbestämma
flyktingar. Förvaltningsrätten i Jönköping slår i en dom fast att det är Migrationsverket som är den
instans som ansvarar för att göra en rättssäker åldersbestämning. Domen är överklagad och en rättslig
process pågår gällande kommunens möjlighet att överpröva Migrationsverkets åldersbestämning.
På grund av den sekretess som gäller inom socialtjänsten (26 kap. offentlighets- och sekretesslagen)
får socialtjänsten inte kontakta Migrationsverket på eget initiativ angående ett ensamkommande
barns personliga förhållanden om det inte står klart att varken barnet eller någon av barnets närstå
ende lider men av att uppgifterna lämnas ut. Prövningen imiebär normalt att det krävs samtycke för
att lämna ut uppgifterna.
När socialnämnden får begäran om uppgifter från Migrationsverket gällande en ungdoms ålder finns
en lagstadgad skyldighet att lämna sådant yttrande:
1 § S o c ia ln ä m n d e n s k a lä m n a u t u p p g ifte r o m e n u tlä n n in g s p e r s o n lig a fö r h å lla n d e n , o m P o lis m y n 
d ig h e te n , S ä k e r h e ts p o lis e n , M ig r a tio n s v e r k e t, en m ig r a tio n s d o m s to l e lle r M ig r a tio n s ö v e r d o m s to le n
b e g ä r d e t o c h u p p g ifte r n a b e h ö v s f ö r a t t a v g ö r a e tt ä r e n d e o m u p p e h å lls tills tå n d e lle r e tt ä r e n d e o m
s tä l ln i n g s o m v a r a k tig t b o s a tt i S v e r ig e e lle r f ö r a tt v e r k s tä lla e tt b e s lu t o m a v v is n in g e lle r u tv isn in g .
D e ts a m m a g ä lle r n ä r f r å g a h a r u p p k o m m it o m u tlä n n in g e n h a r u p p e h å lls r ä tt. L a g (2 0 1 4 :6 5 5 ).

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Svenskt Näringslivs
ranking
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 26 september 2016, § 191, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Svenskt Näringslivs ranking.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 240.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 240.
Kjell Jansson (M) och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(68)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
ang. Svenskt Näringslivs Ranking.

Norrtälje kom m un rasar 57 platser i SNs ranking över företagsklimat.
Du Ulrika Falk gick ut i valrörelsen att Norrtäljes företagsklimat var
för dåligt och att kommunen måste upp i topp 50. 2010 låg kommunen
på plats 78. M ed anledning av detta uttalande måste jag ställa
följande frågor till Ulrika Falk.

1. Är du nöjd med att kommunen rasat med 90 platser under dina
två år som KSO till plats 176 av Sveriges kommuner?
2. Det stora raset är förtroendet för politiska ledningen (222) och
tjänstem ännen (214) Tänker du göra något åt detta eller tycker
du detta är acceptabelt?
3. Vad har du för plan att kommunen ska nå upp till de 50 bästa
kommunerna?
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Svar på interpellation från Kjell Jansson (M) angående
Svenskt näringslivs ranking
Kjell Jansson har framställt en interpellation till mig angående Norrtälje
kommuns försämrade resultat i Svenskt näringslivs ranking.

Fråga:
1. Är du nöjd med att kommunen rasat med 90 platser under dina två år som
KSO till plats 176 av Sveriges kommuner?
2. Det stora raset är förtroendet för den politiska ledningen (222) och
tjänstemännen (214) Tänker du göra något åt detta eller tycker du detta är
acceptabelt?
3. Vad har du för plan att kommunen ska nå upp till de 50 bästa kommunerna?

Svar:
1. Nej.
2. Jag tycker inte det är ett acceptabelt resultat. Det är därför viktigt att
kommunens politiker och tjänstemän nu intensifierar och kontinuerligt har en
nära dialog med det lokala näringslivet för att åstadkomma förbättringar.
3. Utifrån årets resultat är det tydligt att ökad dialog och bättre service är
prioriterat för att Norrtälje kommuns företagsklimat ska förbättras. Därför
måste det arbete som påbörjats i detta avseende fortsätta.
Fler och växande företag att det viktigaste kvittot på ett bra företagsklimat.
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Besvarande av interpellation till teknik- och
klimatnämndens ordförande om avveckling av
parkeringsplatser i Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 26 september 2016, § 192, följande interpellation till
teknik- och klimatnämndens ordförande om avveckling av parkeringsplatser
i Norrtälje stad.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 241.
Beslutande sammanträde
Teknik- och klimatnämndens ordförande Berit Jansson (C) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga §241.
Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP) och
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(68)

Interpellation till ToK nämndens ordförande Berit Jansson
ang. avveckling av parkeringsplatser i Norrtälje stc
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På Stora Torget har det sedan många år funnits två parkeringar för att
kunna uträtta korta ärendet i området runt torget. Dessa två
parkeringar är sedan en tid avvecklad och ersatta av en mobil
cykelparkering. Jag tycker detta är anmärkningsvärt och dåligt.
Därför vill jag ställa följande frågor till Klimat & Tekniknämndens
ordförande.

1. Har ToK näm nden beslutat denna förändring?

2. Om nej har du i egenskap av ordförande givit direktiv om denna
förändring?

3. Om nej på fråga 2. Har då ledande tjänstemän beslutat och
beställt denna förändring?

n

/ /i.
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Kjéll Jansson (M)

Norrtälje den 21 september 2016

«c

Svar på interpellation från Kjell Jansson angående avveckling av
parkeringsplatser i Norrtälje stad.
På stora torget har det sedan många år funnits två parkeringar för att kunna
uträtta korta ärenden i området runt torget. Dessa två parkeringar är sedan en tid
avvecklad och ersatt av en mobil cykelparkering. Jag tycker detta är
anmärkningsvärt och dåligt. Därför vill jag ställa följande frågor till Teknik och
Klimatnämndens ordförande.

Fråga 1.
Har Teknik och Klimatnämnden beslutat denna förändring?
Svar 1.
Teknik och Klimatnämnden beslutade den 17 maj 2016 att under sommar
månaderna utöka antalet cykelparkeringar i Norrtälje stad. Varav en plats var
stora torget.
Fråga 2.
Om, nej har du i egenskap av ordförande givit direktiv om denna förändring?
Svar 2.
Jag har inte givit direktiv om denna förändring.
Fråga 3.
Om nej på fråga två. Har då ledande tjänstemän beslutat och beställt denna
förändring?
Svar 3.
Nämnden beslutar att saker ska ske, se svar 1. Tjänstemännen gör bedömningen
var på torget det är lämpligast, med i detta fall, en cykelparkering.

Berit Jansson C
Ordförande i Teknik och Klimatnämnden.
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Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om fler praktikplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 26 september 2016, § 193, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om fler praktikplatser.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 242.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 242.
Hamed Abbasi (M) yttrar sig.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

51(68)

Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
För att integrationen ska fullbordas krävs att alla parter är aktiva och villiga att
ta sitt ansvar och agera.
Idag är det många som pluggar på SFI, är arbetssökande eller sjukskrivna pga.
olika orsaker. De vill och skall komma tillbaka till arbetsmarknaden.
På Arbetsmarknadsenheten som finns i Norrtälje jobbar de med att hjälpa
personer att bli självförsörjande genom olika aktiviteter såsom Jobbcoachning
och andra arbetsförberedelser men det inte räcker med dagens situation.
Vi vet redan att arbetsförmedlingen är belastad med den administrativa och
kontrollerande delen. När det gäller uppdraget som handlar om att matcha och
etablera nyanlända på arbetsmarknaden har man stora problem.
Vi står inför utmaningar som att krävs att agera redan idag! Vi behöver företag
och organisationer som erbjuder praktik och i bästa fall anställning.
Därför måste vi underlätta vägen för både nyanlända och företagare att hitta
varandra!

Min fråga är:
-

Vad har du för planer att fler företagare ska aktiv erbjuda fler
praktikplatser?

Hamed Abbasi, M

2016 11-01
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Svar på interpellation från Hamed Abbasi (M)
Hamed Abbasi har framställt en interpellation angående praktikplatser.

Frågor:
Vad har du för planer att fler företagare ska aktiv erbjuda fler praktikplatser?

Svar:
Kommunen har redan idag ett bra samarbete med många små och stora företag
gällande praktikplatser, vilket handläggs av Arbetsmarknad- och integration.
Detta samarbete behöver utvidgas utifrån ökade behov. Frågan är prioriterad på
Arbetsmarknadsforums dagordning.
Genom att ta sociala hänsyn i våra offentliga upphandlingar skapar vi även fler
praktikplatser, något som diskuterades på företagsfrakosten senast den 1
november.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om
medborgarkontor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 26 september 2016, § 194, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om medborgarkontor.
”Interpellation etc..... ” Bilaga § 243.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
Svar etc..........” Bilaga § 243.
Anders Fransson (ROOP), Karl-Göran Edberg (SD), Johannes Folkesson (V)
och Ingrid Landin (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(68)
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Interpellation
j

Precis efter valet 2014 så skrev ROOP en motion om medborgarkontor
eller likande.
Då avslog minoriteten motionen med att det redan var på gång i deras
handlingsprogram.
Nu har det gått 2 år och det har inte hänt något
så min fråga till komm unalrådet Ulrika Falk är
• varför är inget sjöäsatt
• när i tiden kommer det någon form av medborgarkontor eller likande

Anders Fransson ROOP

2016 11-01
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Svar på interpellation från Anders Fransson (Roop)
Anders Fransson har framställt en interpellation angående medborgarkontor eller
liknande.

Frågor:
Varför är inget sjösatt?
När i tiden kommer det någon form av medborgarkontor eller liknande?

Svar:
Förvaltningen har ett uppdrag att stärka både former for invånardialog samt
invånarservice i våra tätorter. Detta har hittills sjösatts bl a i form av ny
servicepolicy, Bygg- och VA-bussen och meröppet på biblioteket.
Förutsättningarna for att öka invånarservicen med fler tjänster på biblioteken
utreds.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2016-001556 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till barn- och skolnämndens ordförande om
lokaler för högstadiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 26 september 2016, § 195, följande interpellation till
barn- och skolnämndens ordförande om lokaler för högstadiet.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 244.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 244.
Anders Fransson (ROOP) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(68)
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I juni togs beslut på att lägga ned lommar skolan och högstadiet på
Rådmansö.
Vad vi i ROOP förstår så räcker inte lokalerna till för högstdielevema.
Hur har man tänkt att lösa lokalfrågan inför hösten 2017 Olle JSansson ?

Anders Fransson ROOP

Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)
Ander Fransson ställer i en interpellation till mig följande frågor utifrån följande påstående.
I juni togs beslut om att lägga ned Lommarskolan och högstadiet på Rådmansö.
Vad vi i ROOP förstår så räcker inte lokalerna till för högstadieeleverna.
Hur har man tänkt lösa lokalfrågan inför hösten 2017 Olle Jansson?

Mitt svar: Planering och genomförande av Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016
fortgår. Det vill säga att årskurs 7-9 på Rådmansö och Grind tillhör från höstterminen 2017
upptagningsområde för Norrtälje stad.
När det gäller Lommarskolan så går redan årskurs 7-9 på Roslagsskolan
NORRTÄLJE K0 ^ m u n styr else "
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Norrtälje den 24 oktober 2016
Olle Jansson (S)
Ordförande Barn och Slcolnämnden
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Dnr 2016-001553 093

Besvarande av fråga från Anders Fransson (ROOP) till
socialnämndens ordförande om statens (Migrationsverkets) skuld till kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 26 september 2016, § 197, följande fråga till
socialnämndens ordförande om statens (Migrationsverkets) skuld till
kommuner.
”Fråga etc....... ” Bilaga § 245.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc....... ” Bilaga § 245.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54(68)
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Fråga till kommunalrådet Ingrid Landin
Hört på nyheterna att staten (migrationsverket) är skyldig komm unerna en
massa miljarder
hur ser det ut i Norrtälje kommun
Är staten skyldig kommunen pengar och i så fall hur mycket

Anders Fransson ROOP

CO \

L

Disuimr

Fråga från Anders Fransson (ROOP)
”Hört på nyheterna att staten (migrationsverket) är skyldig kommunerna en massa miljarder.
Hur ser det ut i Norrtälje kommun?”
Svar;
Per delår 20160831 finns en fordran på totalt 92,2 mnkr fördelat på;
Socialnämnden, 76,7 mnkr
Bam - och skolnämnden 6,5 mnkr
Utbildningsnämnden 4,5 mnkr
Överförmyndaren 4,5 mnkr.
Ingrid Landm
Socialnämndens ordförande (MP)
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Dnr 2016-001919 091

Motion från Kjell Jansson (M) om avvecklingen av
högstadiet på Rådmansö skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) lämnar, med kommunfullmäktiges godkännande, följande
motion om Rådmansö skolas högstadium.
”Motion etc..........” Bilaga § 246.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

55(68)

Motion till Kommunfullmäktige ang. Rådmansö skolas
högstadium.
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Översiktsplanen. Kommunen har satsat stora investeringar i utbyggnad av VAnätet. Många detaljplaner har omarbetats för att ge högre byggrätt. Syftet med
denna förändring är att ge möjlighet till ökat permanentboende.
Kapellskärs hamn har moderniserats och byggts ut för ca: 1 miljard. Kommunen
har varit delaktig som delägare med 9 %

Bam&Skolkontoret har inte redovisat vart eleverna från Rådmansö högstadium
ska flyttas. Många barn trivs dessutom att gå på mindre enheter. Kommunen ger
dubbla signaler till invånarna. Med ena handen satsar man på utbyggnad av
infrastruktur för att underlätta för att bo och leva på Rådmansö. Med andra
handen vill man avveckla högstadiet med vaga argument som är svåra att förstå.

Med anledning av detta hemställer undertecknad att Kommunfullmäktige återtar
beslutet från 20 juni 2016 att högstadiet på Rådmansö skola avvecklas.

Norrtälje den 26 oktober 2016
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Dnr 2016-001876 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) till social
nämndens ordförande om omvandlingen av Grinds
servicehus till boende för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande Interpellation till socialnämndens ordförande om omvandlingen av
Grinds servicehus till boende för nyanlända.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 247.

Justerandes sign
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Interpellation från SD Norrtelje angående
omvandlingen av Grinds servicehus till boende för
nyanlända
Grinds servicehus byggdes i m itte n av 1980-talet och få r anses vara en fu llt m odern byggnad
Trots detta döm des byggnaden ut förra året som äldreboende på grund av fem cm fö r små
badrum. Vi Sverigedem okrater i N orrtälje m isstänkte då a tt d etta endast var e tt svepskäl fö r
a tt få omvandla byggnaden till hem fö r nyanlända eller så kallade "ensam kom m ande barn".
Vi fick snart våra m isstankar bekräftade av flera av varandra oberoende källor. Då vi gick ut
med denna in fo rm a tio n konfronterades vi av socialnämndens ordförande Ingrid Landin som
sa a tt vi spred falska rykten och skapade en stor oro bland N orrtäljes invånare.
Nu e tt år senare b lir hälften av byggnadens lägenheter hem fö r nyanlända. Vidare påstås a tt
byggnaden ska säljas och a tt lägenheterna endast hyrs ut på ko rtid skon tra kt. Då
väntetiderna fö r en l:a eller 2:a i N orrtälje stad i den kom m unala bostadskön är ca tio år
tycker vi S verigedem okrater a tt det varit b ä ttre om lägenheterna om vandlats till hyresrätter
och ingått i d et kom m unala bostadsbeståndet.
Nedan fö lje r e tt antal frågor vi har till socialnämndens ord fö ra n de Ingrid Landin:
1.

Överklagades beslutet om a tt lägga ner äldreboendet på grund av de fem cm fö r små
badrum m en?

2.

Hur länge löper de så kallade kortidskontrakten?

3.

Hur ko m m e r försäljningen av fastigheten a tt gå till?

4.

Finns det ingen m ö jlighet a tt låta fastigheten ingå i det kom m unala bostadsbolagets
bestånd?

5.

Hur sto r andel av lägenheterna kom m er kom m unen kräva till "sociala ko n tra kt"?

För Sverigedem okraterna N orrtelje den 13:e o kto b e r 2016

M ikael Strandman
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Dnr 2016-001963 092

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om externa konsulter vid
framtagande av debattartiklar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om externa konsulter
vid framtagande av debattartiklar.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 248.

Utdragsbestyrkande

57(68)
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Interpellation till Olle Jansson, ordförande i barn- och skolnäm nden
Många medborgare och inte minst föräldrar till elever är kritiska till det sätt som samverkansstyret
har hanterat beslutet om skolnedläggningar som fattades tidigare i år. Kritiken m ot bristfälliga
medborgardialoger under processen och m ot kommunikationen kring besluten har varit minst
lika kraftig som m ot själva beslutet i sig.
I en kommunal beslutsprocess finns naturligtvis behov av både kommunikation från kommunen
till medborgarna om fattade beslut och en politisk kommunikation från den politiska ledningen.
D et är viktigt att dessa både former av kommunikation inte blandas ihop. D en politiska
kommunikationen ingår i den allmänna opinionsbildningen och bör skötas av politikerna och de
politiska partierna, medan den kommunala kommunikationen ska vara politiskt neutral. A tt detta
inte alltid är lätt att skilja åt är uppenbart. Men i de flesta fall är det förhållandevis enkelt att
avgöra. D et vilar ett gemensamt ansvar för de politiska partierna att respektera kommunens
kommunikationskanaler och resurser och inte använda sig av dessa i den politiska
kommunikationen och opinionsbildningen.
A tt kommuner använder expertis i sin kommunikation är inget ovanligt. Norrtälje kommun har
stora behov att förbättra och utveckla kommunikationen och det finns säkert skäl att köpa
experttjänster externt.
På sociala medier förekommer det dock uppgifter om att konsulter, på skattebetalarnas
bekostnad, har skrivit utkast till politiska debattartiklar (under processen om
skolnedläggningarna) som sedan undertecknats av representanter för samverkansstyret. Från
Liberalernas sida tycker vi att detta är en viktig principiell fråga att diskutera.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor:
1. Har externa konsulter deltagit i framtagande av politiska debattartiklar med dig som
undertecknare under det senaste året?
2. Anser du att det är lämpligt att kommunen betalar för kommunikationsrådgivning och
utformning av debattartiklar för företrädare för politiska partier?

2016-10-27
Karin Karlsbro
Liberalerna
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Dnr 2016-001964 092

§249

Interpellation från Karin Karlsbro (L) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om privat simskoleundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om privat simskoleundervisning.
Interpellation etc............” Bilaga § 249.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(68)

Interpellation till Bengt Ericsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Vi Liberaler välkomnar en mångfald av aktörer som vill bidra till att öka simkunnigheten i
kommunen, oavsett om de är ideella, privata eller kommunala. Vi anser att konkurrens är bra.
Det ökar valfriheten att välja en simskola som tillämpar en pedagogik som man bäst tror passar
sitt barn, introducerar simsätt i en annan ordning eller att välja bort en simskola som man av
någon anledning inte tycker fungerar beroende på tider eller annat. Förutom ökad valfrihet
innebär konkurrens att det också sätter press på kommunen att bibehålla hög kvalitet, erbjuda bra
service och hålla konkurrens Irraftiga priser. Ett kommunalt monopol gynnar alltså varken
simlärare, barn, föräldrar eller skattebetalare.
I det kultur- och fritidspolitiska programmet 2015—2018 som kultur- och fritidsnämnden antog
den 8 oktober 2015 står det att ”Många kommuner väljer att konkurrensutsätta den kommunala
badverksamheten och ställa den mot externa entreprenörer. Norrtälje kommun har valt att
behålla badverksamheten i kommunal drift då den drivs kostnadseffektivt och kvalitativt av
kompetent personal i gemensam badorganisation.” Med hänvisning till denna text har en ideell
förening fått till svar av kommunala tjänstemän att privat simskoleundervisning inte får bedrivas
på de kommunala badhusen. Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor:
1. Anser du att det beslut som kultur- och fritidsnämnden har fattat utgör tillräcklig grund
för att stoppa utförare som vill bedriva privat simskoleundervisning?
2. Anser du att privata utförare (ideella föreningar såväl som företag) som vill bedriva
verksamhet som konkurrerar med den kommunala simskoleundervisningen bör hindras
från att bedriva verksamhet på de kommunala badhusen oavsett omfattningen på den
konkurrerande verksamheten?
3. Om du anser att förvaltningen har gjort en felaktig tolkning av de politiska beslut som har
fattats, vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att privat simskoleundervisning ska
tillåtas?
4. Hur tycker du att det beslut som kultur- och fritidsnämnden fattade den 8 oktober 2015
överensstämmer med utmanarrätten?

2016-10-27
Karin Karlsbro
Liberalerna
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Dnr 2016-001965 092

§250

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till byggoch miljönämndens ordförande om byggnaderna vid
Norrtäljeporten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande om
byggnaderna vid Norrtäljeporten.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 250.

Justerandes sign

*7

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION
Interpellation ställd till ordförande i bygg och miljönämnden
för några år sedan byggdes norrteljep orten
vilkoret var att man byggde i skärgårdsstil
resultatet blev lador som ser anskrämliga ut
kommunen gick ut med att det skulle rättas till
min fråga är
- varför händer inget i frågan
- vad komm er kommuenen att göra åt saken
Anders Franssonb
Roslagens oberoende parti (ROOP)
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§251

Dnr 2016-001966 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om Index International
och hyresrätter bakom kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunst yreisens ordförande om Index
International och hyresrätter bakom kommunhuset.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 251.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60(68)

INTERPELLATION
Interpellation ställd till kommunalrådet Ulrika Falk
Som vi har kunnat läst i tidningen komm er index intemational inte att
bygga hyresrätter bakom kommunhuset
min fråga lyder
- vilka åtgärder tänker kommunen vidta
- och vad komm er kommuenen att göra i framtiden för att det inte ska
inträffa igen

Anders Fransson
Roslagens oberoende parti (ROOP)
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Dnr 2016-001972 092

§252

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommun
styrelsens ordförande om att uppmuntra privat
personers uthyrning av bostäder till flyktingar
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 att uppmuntra
privatpersoners uthyrning av bostäder till flyktingar.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 252.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

61(68)

Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
Kommunen står inför en stor utmaning vad gäller anskaffande av bostäder till
de flyktingar vi får oss anvisade. Redan nu är situationen kritisk och nästa år
kommer vi att bli anvisade ytterligare ca 200 personer.
Med stort tryck på att få fram lediga bostäder, är det en stor risk för att det
enda alternativet blir nya och dyra hyresrätter med kommunens bostadsbolag
som hyresvärd. Detta innebär ett ökat tryck på Socialnämnden genom att
behovet av försörjningsstöd ökar. Ett alternativ är'att entusiasmera
privatpersoner att hyra ut sin lediga kapacitet.
Fråga: Hur kommer du och samverkansstyret agera för att hålla kostnaderna
nere och för att få fler privatpersoner att hyra ut ledig kapacitet?
För att få fler privata och små hyresvärdar har fler kommuner i vårt län
genomfört att kommunen står som hyresgäst.
Fråga: Hur ställer du dig till att driva igenom det även i Norrtälje? Om inte,
varför?

Ann Lewerentz, M
2:e vice ordförande Socialnämnden
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§253

Dnr 2016-001975 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande
angående vägsituationen i Grisslehamn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) ställer med
kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående vägsituationen i Grisslehamn.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 253.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

62(68)

'U
/,
Sverigedemokraterna Norrtälje
Uppgjord den 2016-11-04

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående vägsituationen i
Grisslehamn
Bakgrund
Det är oomtvistat att ordinarie väg genom Grisslehamn inte klarar all trafik
under högsäsong. Vi upplever att befintlig detaljplan behöver göras om och
sträckning for ny väg utredas, troligen från återvinningsstationen till
vägkorsningen mot Singö.

Fråga
Vilket arbete pågår eller är planerat för att lösa trafiksituationen i Grisslehamn?
Ingmar Ögren SD
Karl-Göran Edberg SD
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§254

Dnr 2016-001976 092

Interpellation från Irene Solberg Ruhn (M) till kulturoch fritidsnämndens ordförande om Hallstaviks badhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Irene Solberg Ruhn (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om
Hallstaviks badhus.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 254.

63(68)

Interpellation till Ordförande i kultur- och fritid: Bengt
Ericsson, Hallstavik badhus
Vid vårt nämndsammanträde fick vi en redogörelse för det .
dåliga skicket på byggnaden till Hallstaviks badhus.
Hur tänker du säkra att invånarna i Hallstavik får tillgång till
badverksamhet om badhuset måste stänga på kort varsel på
grund av dåligt skick?
Interpellant:
Irene Solberg Ruhn (M)
Norrtälje 16.11.03
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§255

Dnr 2016-001918 093

Fråga från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om Grinds servicehus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges anser härmed frågan besvarad.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande om Grinds servicehus.
”Fråga etc........ ” Bilaga § 255.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Arbetsmiljöverket har dömt ut Grinds servicehus som särskilt boende för
äldre beroende på storleken på badrummen.
Huset ska säljas, men för att kunna göra det behövs en ny fastighetsbildning
och detta har dragit ut på tiden.
Intressenter finns och budgivning ska förhoppningsvis ske före årsskiftet.
Kommunen vill ha avtal om att ett antal lägenheter med sociala kontrakt för
behov inom LSS m.m.”

Utdragsbestyrkande

64(68)

Fråga till Kommunstyrelsens Ordförande ang. Grinds
Servicehus
'Oisrispr

il-/W 2

jDiaftipisr.bäte-

1

Grinds servicehus är tomställt och avvecklat som boende för äldre på grund av
att arbetsmiljö verket ställt krav på standarden. Det går många rykten om vad
kommunen avser att göra med fastigheten. Ett rykte är att fastigheten kommer
att bli flyktingboende. Det finns även förfrågningar om att få köpa fastigheten
från fastighetsentreprenörer.

Min fråga är: Vad kommer att hända med Grinds Servicehus?

/Arv'
fson (M)

Norrtälje den 26 oktober 2016
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§256

Dnr 2016-001561 102

Micael Söderman, Roslagens Ornitologiska förening,
avsägelse av uppdrag som ledamot i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Micael Söderman begärt entledigande från
uppdrag som ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftelse och väljer Gabriel
Ekman till ny ledamot.
Sammanfattning av ärendet
Micael Söderman avsäger sig i skrivelse den 15 juni 2016 uppdrag som
ledamot i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Roslagens Ornitologiska förening anmäler i skrivelse den 20 september 2016
Gabriel Ekman som ny ledamot.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

65(68)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunfullmäktige

§257

Dnr 2016-001874 102

Tommy Rundström (M), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Tommy Rundström (M) begärt entledigande
från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Rundström (M) avsäger sig i skrivelse den 29 september uppdrag
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr 2016-001875 102

§258

Markus Folkesson (MP), avsägelse av uppdrag som
ersättare i val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Markus Folkesson (MP) entledigande från
uppdrag som ersättare i val- och förtroendemannanämnden.
Sammanfattning av ärendet
Markus Folkesson (MP) avsäger sig i skrivelse den 15 oktober 2016 uppdrag
som ersättare i val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§259

Dnr 133500

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 16-7 752
Socialkontorets rapport 2016-07-06 enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Socialkontorets rapport 2016-10-07 enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtäljes rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS och SoL per den 30 juni 2016
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtäljes rapportering enligt
16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut per den 30 juni 2016
D m KS 16-1897 190
Information om rapport från inspektion av överförmyndaren den 27 april
2016
Dm KS 16-10 102
Länsstyrelsens sammamäkningsprotokoll 2016-10-18, ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige för (S)
Länsstyrelsens sammamäkningsprotokoll 2016-10-18, ny ersättare i
kommunfullmäktige för (M)
Länsstyrelsens sammamäkningsprotokoll 2016-10-18, ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige för (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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