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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, kl 17:30-21.00

Beslutande

Ledamöter
Se närvarolista/omröstningsprotokoll

övriga närvarande

Ludvig Lagerkrantz, kommunjurist
Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Anders Olander (C) och Ingmar Wallén (M)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

§§ 260-304

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-01-20

NORRTÄL]E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(55)

Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Mats Hultin
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Jens Andersson
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Göte Vaara
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
Margareta Lundgren
Kerstin Bergström
Måns Nilsson
Sara Hansson
Comiy Andersson
Catarina Wahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Andreas Hagstedt
Mikael Strandman

Justerandes sign

§269
Ja
Nej

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

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

N

Nej
F
F

(Ingm ar Wallén)

-

(H enrik H edensiö)

-

N
N

Nej
Nej
F

N
N

(Susanne Lippert Enquist)

-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

1 20.30

N 1 20.00 (Jolinny Pettersson)

N
N
N
N
N
N 1 20.25 ( R obert B eronius)
N
N
N
N
N

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

n

N
N
N
N
F

(E thel Söderm an Sandin

N
N
N
N
N
N

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
F

(Ingen ersättare)

N

-

Nej
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Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg
Anders Fransson
LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Flans Andersson
Aleksandar Srndovic
Kjell Drotz
Bodil Flenriksson
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
SD
ROOP

M
M
M
M
M
C
C
C
L

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

Justerandes.sign

/

F
F

(Karl-G öran Edberg)

-

(Ingen ersättare)

-

N

Nej

N
N
N
N
N
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

F (Carina Jansson)
N fr 18.15 (L ennart Rohdin)
F (Catharina Erdtm an)
N
N
N
N
N
F (Lars Sundberg)
F (Anders Lidén)
F (P oul A hlgren)
N
N
N
F ( Ingen ersättare)
F (D ennis E kström )
rN

NTj (Bino D rum m ond)
NTj (M ats H ultin)
NTj (Lotta L in d b la d Söderm an)
F
F
N 120.10
F
F
NTj (Tommy Lundqvist)
N
N
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Lennart Rohdin
Robert Beronius
Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
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

FP
FP
KD
KD
S

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

N Tj 17.30-18.15 (H ans Andersson)
N Tj fr 20.25 (Karin Karlsbro) N t 20.00
N
Ja
NTj (M åns Nilsson)
F
Ja
NTj (A leksandar Srndovic)
NTj (M aija K ohtanen)
Ja
Ja
NTj (Ragnar Bergsten)
N fr 18.20
F
Ja
NTj (Christina Pettersson)
N
N
N
F
F
F
NTj (Sandra Ljunggren)
NTj (Olivia Sandberg)
F
N
N

-

Nej
Nej

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

47
14

Ja
26
Nej
21
Frånv 3

Ja
Nej

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

11
10
13

Ja
Nej

6
5

Ja
Nej

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

58
24
13

Ja
32
Nej
26
Frånv 3

Ja
Nej
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Ärendelista
§260 Dnr 131600

9

Val av justerare och tillkännagivande om justering.............................. 9
§261 Dnr 2016-001876 092

10

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman (SD) till
socialnämndens ordförande om omvandlingen av Grinds servicehus
till boende för nyanlända...................................................................... 10
§262 Dnr 2016-001963 092

11

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om externa konsulter vid framtagande av
debattartiklar......................................................................................... 11
§263 Dnr 2016-001964 092

12

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om privat simskoleundervisning............12
§264 Dnr 2016-001965 092

13

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till byggoch miljönämndens ordförande om byggnaderna vid
Norrteljeporten...................................................................................... 13
§265 Dnr 2016-001966 092

14

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om Index international och hyresrätter
bakom kommunhuset............................................................................14
§266 Dnr 2016-001972 092

15

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att uppmuntra privatpersoners
uthyrning av bostäder till flyktingar...................................................... 15
§267 Dnr 2016-001975 092

16

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående
vägsituationen i Grisslehamn...............................................................16
§268 Dnr 2016-001976 092

17

Besvarande av interpellation från Irene Solberg Ruhn (M) till kulturoch fritidsnämndens ordförande om Hallstaviks badhus................... 17
§269 Dnr 2015-000940 315

18

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad med parkeringstal för bostäder
och verksamheter i Norrtälje stad........................................................ 18
§270 Dnr 2016-002002 003

20

Fördjupad dagvattenpolicy för Norrtälje kommun...............................20
§271 Dnr 2016-001904 206

21

Antagande av avfallstaxa att gälla från2017-01-01 (KLMN 16-610) 21
§272 Dnr 2016-000766 430

22

Avfallsföreskrifterför Norrtälje Kommun (KLMN 16-266, KLMN 16609)....................................................................................................... 22
§273 Dnr 2016-001802 452

Utdragsbestyrkande
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Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat
hushållsavfall i Norrtälje kommun (KLMN 15-359)............................23
§274 Dnr 2016-001970 040

24

Nya arvodesregler för överförmyndare, överförmyndarens ersättare
samt kommunalråd (C )........................................................................ 24
§275

Dnr 2016-002009 091

26

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 § ...................... 26
§276

Dnr 135585

27

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden 20172 0 1 8 ...................................................................................................... 27
§277

Dnr 135679

28

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande ibygg- ochmiljönämnden 20172 0 1 8 ..................................................................................................... 28
§278

Dnr 135682

29

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
2017-2018 ............................................................................................ 29
§279

Dnr 135683

30

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande isocialnämnden 2017-2018 ...30
§280

Dnr 135684

31

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande i teknik- och klimatnämnden
2017-2018 .............................................................................................31
§281

Dnr 135686

32

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden 20172 0 1 8 ...................................................................................................... 32
§282 Dnr 135687

33

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare, samt ordförande, 1:e vice
ordföranden och 2:e vice ordförande i val- och
förtroendemannanämnden 2017-2018................................................33
§283 Dnr 135690

34

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice
ordförande samt 2 lekmannarevisorer i Campus Roslagen AB 20172 0 1 8 ...................................................................................................... 34
§284 Dnr 135692

35

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice
ordförande samt 2 lekmannarevisorer Norrtälje Energi AB 20172 0 1 8 ...................................................................................................... 35
§285 Dnr 135694

36

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice
ordförande samt 2 lekmannarevisorer i Norrtälje Energi Försäljnings
AB 2017-2018....................................................................................... 36
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§286 Dnr 135696

37

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice
ordförande samt 2 lekmannarevisorer i Roslagsbostäder AB 20172 0 1 8 .....................................................................................................37
§287 Dnr 2016-002017 102

38

Kristian Krassman (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen..................................................................................38
§288 Dnr 2016-002041 102

39

Mats Hultin (M), avsägelse av uppdrag som ledamot av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen......................................... 39
§ 289 Dnr 2016-002093 102

40

Mats Hultin (M), avsägelse om ersättare för ombud i
Kommunförbundet Stockholms län, KSL............................................ 40
§290 Dnr 2016-002110 102

41

Berit Jansson (C), avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, Norrtälje Kommunhus AB, krisledningsnämnden,
Kapellskärs hamn AB, och regionalt skärgårdsråd............................ 41
§291 Dnr 2016-002112 102

42

Tommy Rundström (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.............................................................................. 42
§292 Dnr 135711

43

Val av nämndeman för Vänsterpartiet................................................ 43
§293 Dnr 2016-002126 102

44

Olle Jansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen i
Folkets Hus i Hallstavik........................................................................ 44
§ 294 Dnr 2016-002111 091

45

Motion från Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD) och Sune
Rehnberg (SD) avseende beredning inför folkomröstning om
nedläggning av små skolori kommunen............................................45
§295 Dnr 2016-002152 092

46

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens
ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga bostäder........... 46
§296 Dnr 2016-002159 092

47

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens
ordförande om snöröjning och halkbekämpning.................................47
§297 Dnr 2016-002160 092

48

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunalrådet Ingrid
Landin (MP) om medborgardialoger....................................................48
§298 Dnr 2016-002161 092

49

Interpellation från Lennart Rohdin (L) till kommunstyrelsens
ordförande om biljettregler inom S L ....................................................49
§299 Dnr 2016-002069 092

50

Interpellation från Hans Andersson (L) till kommunstyrelsens
ordförande angående risupplag vid infarten till Rimbo vid Vallby..... 50
§ 300 Dnr 2016-002162 092

Justerandes sign

51
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Interpellation från Robert Beronius (L) till ordförande i barn- och
skolnämnden om kollegialt lärande och sårbarhet vid mindre skolor 51
§301 Dnr 2016-002163 092

52

Interpellation från Robert Beronius (L) till ordföranden i teknik- och
klimatnämnden om toaletterna och vänthallen på Norrtälje
busstation............................................................................................ 52
§302 Dnr 2016-002164 092

53

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan
och specialpedagogiksamt hälsofrämjande skolutveckling................53
§303 Dnr 2016-002157 093

54

Fråga från Ann Lewerentz (M) till utbildningsnämndens ordförande
om UF-företag på Rodengymnasiet....................................................54
§ 304 Dnr 2016-002165 093

55

Fråga från Åsa Wennerfors (L) till kommunstyrelsens ordförande om
samarbetet med ideella föreningar och näringslivet......................... 55

Justerandes sign
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§260

Dnr 131600

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Olander (C) och Ingmar Wallén (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 28 december 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.

Justerandes sign
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§261

Dnr 2016-001876 092

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman
(SD) till socialnämndens ordförande om omvandlingen
av Grinds servicehus till boende för nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 7 november 2016, § 247, följande interpellation om
omvandlingen av Grinds servicehus till boende för nyanlända.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 261.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 261.
Mikael Strandman (SD), Kjell Jansson (M), Johannes Folkesson (V), Berit
Jansson (C), Ulrika Falk (S), Anders Fransson (ROOP), Kristian Krassman
(S), Hanna Stymne Bratt (S), Karl-Göran Edberg (SD) och Catarina
Wahlgren (V) yttrar sig.

Justerandes sign
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NORRTÄLJE KOMMUN
___ Kontaktcenter

Interpellation från SD Norrtelje angående
omvandlingen av Grinds servicehus till boende för
nyanlända
Grinds servicehus byggdes i m itten av 1980-talet och får anses vara en fullt m odern byggnad
Trots detta dömdes byggnaden ut förra året som äldreboende på grund av fem cm för små
badrum . Vi Sverigedem okrater i Norrtälje misstänkte då att detta endast var e tt svepskäl för
att få omvandla byggnaden till hem för nyanlända eller så kallade "ensam kom m ande barn".
Vi fick snart våra misstankar bekräftade av flera av varandra oberoende källor. Då vi gick ut
med denna inform ation konfronterades vi av socialnämndens ordförande Ingrid Landin som
sa a tt vi spred falska rykten och skapade en stor oro bland Norrtäljes invånare.
Nu e tt å r senare blir hälften av byggnadens lägenheter hem för nyanlända. Vidare påstås att
byggnaden ska säljas och a tt lägenheterna endast hyrs ut på kortidskontrakt. Då
väntetiderna för en l: a eller 2:a i N orrtälje stad i den kom m unala bostadskön är ca tio år
tycker vi Sverigedem okrater a tt d e t varit bättre om lägenheterna omvandlats till hyresrätter
och ingått i d et kom m unala bostadsbeståndet.
Nedan följer e tt antal frågor vi har till socialnämndens ordförande 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 kom m er försäljningen av fastigheten att gå till?

4.

Finns det ingen m öjlighet att låta fastigheten ingå i det kom m unala bostadsbolagets
bestånd?

5.

Hur stor andel av lägenheterna kom m er kom m unen kräva till "sociala kontrakt"?

För Sverigedem okraterna N o rrtelje den 13:e oktober 2016

NORRTÄLJE
KOMMUN

2016-12-13

Svar på interpellation från Mikael Strandman gällande omvand
lingen av Grinds servicehus till boende för nyanlända.

1.

Kommunen överklagande inte beslutet då detta bedömdes som utsiktslöst utifrån gällande lagkrav
och föreläggande.

2.

Uthyrning av de 21 lägenheterna har inte tidsbegränsats utan löper tillsvidare, däremot har överens
kommelser om avstående besittningsskydd tecknats med de boende.

3.

Instruktionen är att fastigheten ska annonseras ut och säljas. En försäljning förutsätter bl.a. fastighets
reglering innan den kan genomföras och detta tar lite tid att genomföra.

4.

Roslagsbostäder har inte sämre förutsättningar att köpa fastigheten än någon annan fastighetsägare.

5.

I samband med försäljningen bör kommunen trygga de hyresavtal som man anser sig ha.behov av hos
en ny fastighetsägare både avseende gruppboenden för sjukvård- och omsorg samt av lägenheter
som ska erbjudas genom socialförvaltningens försorg. Uppskattningsvis tecknar kommunen avtal för
cirka 30 % av lägenheterna i Grind.

Ingrid Landm, socialnämndens ordförande (MP)
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§ 262

Dnr 2016-001963 092

Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till
barn- och skolnämndens ordförande om externa
konsulter vid framtagande av debattartiklar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 7 november 2016, § 248, följande interpellation till barnoch skolnämndens ordförande om externa konsulter vid framtagande av
debattartiklar.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 262.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 262.
Mikael Strandman (SD), Karin Karlsbro (L), Henrik Hedensiö (M), Anders
Fransson (ROOP), Kjell Jansson (M), Berit Jansson (C), Ingrid Landin (MP)
och Ulrika Falk (S) yttrar sig.
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InterpeUation till Olle Jansson, otdfötande i barn- och skolnämnden
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. H ar 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

f l #

Svar p å interpellation från K arin K arlsbro (L)
Karin Karlsbro ställer i en interpellation till mig följande frågor kring externt
kommunikationsstöd.
Karin tar i denna interpellation upp en mycket viktig fråga gällande gränsdragningen mellan
vad som är partipolitiska budskap och propaganda och kommunikation kring processer inför
och efter politiskt fattade beslut.
Har externa konsulter deltagit i framtagande av politiska debattartiklar med dig som
undertecknare de senaste åren?
Mitt svar. Ja externa konsulter har nyttjats av kommunen bland annat i
kommunikationsprocessen kring skolstrukturbeslutet, där vi förklarat politiskt fattade beslut.
Detta bland annat i form av kommunikationsunderlag för förklarande artiklar, frågor och svar
samt stöd i process gällande chattforum och ringkvällar samt framtagande av karta som
beskriver var i kommunen vi fortsatt bedriver skolverksamhet

Anser du att det är lämpligt att kommunen betalar fö r kommunikationsrådgivning och
utformning av debattartiklar fö r företrädare fö r politiska partier?
M itt svar: Jag anser att det är lämpligt att kommunen likväl som man finansierar en ordinarie
kommunikationsavdelning kan avropa upphandlad konsultfirma vid behov. Under den tiden
som skolstrukturen diskuterades så saknade kommunens kommunikationsavdelning den
förmågan att bistå på grund av sjukskrivningar och att kommunikationsavdelningen saknade
ordinarie chef.

Norrtälje den 11 december 2016
Olle Jansson (S)
Ordförande Barn och Skolnämnden
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Besvarande av interpellation från Karin Karlsbro (L) till
kultur- och fritidsnämndens ordförande om privat
simskoleundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 7 november 2016, § 249, följande interpellation till kulturoch fritidsnämndens ordförande om privat simskoleundervisning.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 263.
Beslutande sammanträde
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 263.
Robert Beronius (L) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(55)
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Liberalerna

Intcrpcllation 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 konkurrenskraftiga priser. E tt 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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Svar på interpellation ställd av

K&fltl KCfHsbfO, (L), Liberalerna

Svar på fvra ställda fråaor.
—~
1. Svar Ja, vi har tillräcklig grund för vårt beslut. För tillfället har Norrtälje badhus inget behov av annan utförare
som bedriver privat simskoleundervisning.
2. Svar Nej. Jag anser inte att någon ska hindras från att anmäla intresse att bedriva konkurrerande verksamhet.
Det som styr är dock behovet. För tillfället föreligger inget behov.
3. Förvaltningen har inte gjort någon felaktig tolkning av fattade politiska beslut. En viktig förutsättning är att det
föreligger ett behov. En annan förutsättning är att förberedelser sker i form av dialog där parterna är
beredda på samtal.
4. Jag tycker att beslutet i Kultur- och fritidsnämnden med hänsyn till 'Utmanarrätten' är korrekt. Det föreligger
inget behov av fler simskolor. Vidare; nämnden måste även fa ett aktivt beslut om att utmana. Citat ur Policy
för utmanarrätt; antagen av kommunfullmäktige 2 0 10-05-10, § 103, (del av)”...Ansvarig nämnd gör en
bedömning och lämnar besked till förslagsställaren om man har för avsikt att konkurrensutsätfa verksamheten enligt
lagstiftning (LOU eller LOV) eller inte. Vid en eventuell upphandling eller införande av valfrihetssystem gäller de
normala rutinerna för detta...”.
Vår nämnd har medvetet valt att inte konkurrensutsätta simskoleverksamheten.

BAKGRUND
Vi har tagit ett politiskt beslut på att kommunen ska bedriva simskola. Om privata aktörer ska släppas in och
ha verksamhet, behövs offentlig upphandling.
Redan idag förekommer privata aktörer i badhusen men då är det verksamhet som vi infe själva kan erbjuda.
Självklart kan det bli aktuellt att komplettera med externa aktörer —men för tillfället inte för simskolor. Två
exempel på privata aktörer - Babysim i Rimbo badhus. Tiohundra hyr in sig med sjukgymnaster, vilken
verksamhet ligger under kommunen.
Att bedriva ett väl fungerande badhus är något mer komplicerat än att sköta exempelvis en badstrand vid sjön
Erken eller en fotbollsplan i Estuna. Att utöka öppettider morgon eller kväll få r följdeffekter såsom att städning
och underhåll av teknik måste förläggas till annan tid, vilket ger effekt på driftskostnader.
Därför är det inte helt lätt att hitta tider för alltför mycket annan verksamhet. Det skulle inkräkta på övriga
aktiviteter och kanske även allmänhetens tider. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda så brett utbud som
möjligt till invånarna. Att mötas av alltför många tillfällen med 'Stängt på grund a v ...’ måste undvikas.
Badhuset har många som köpt årskort. Badhuset är populärt med många besök.
Det finns 14 anställda simlärare så behovet att ta in externa föreligger inte för tillfället.
Det finns påstående på sociala medier ”att många föräldrar försökt få plats i kommunens simskola men som
infe lyckats p.g.a. för få platser.” Påståendet är fel.
Antalet grupper varierar över tid. Just nu finns 18 grupper per vecka med sex till tolv barn i varje. Att fylla
dessa efter sommaren tog litet tid —ingen blev avvisad eller stod på väntelista. Tiderna bokas via hemsida webben. Den simundervisning vi redan har täcker således behoven. Om det är något vi själva inte har utbildad
personal för kan det bli aktuellt med externa utövare.
Jag är väl medveten om att det finns olika driftsformer när det gäller både badhus och simskola. På Fyrishov
(Uppsala), som nämns i interpellationen, har man valt att lägga all simskola externt istället för att den egna
personalen driver simskola. Vi ser dock fördelar med att våra simskolor drivs av kommunens personal, då vi får
en flexibel organisation och kan byta personal mellan våra badhus vid behov. Vi anser att det blir
kostnadseffektivt och på så sätt gynnar invånaren genom att vi kan hålla avgiften nere för simskola.
SLUTSATS
Att bedriva privatundervisning i våra badhus kräver upphandling. För dagen ser vi inget behov av fler aktörer
som bedriver simundervisning.
Norrtälje den 2 december 2016

Bengt Ericsson C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
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Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till bygg- och miljönämndens ordförande om
byggnaderna vid Norrteljeporten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 7 november 2016, § 249, följande interpellation till
bygg- och miljönämndens ordförande.
”Interpellation etc............” Bilaga § 264.
Beslutande sammanträde
Bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Lundgren (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 264.
Anders Fransson (ROOP),, Lennart Rohdin (L), Mats Wedberg (MP), Mikael
Strandman (SD), Hans Andersson (L), Henrik Hedensiö (M), Kjell Jansson
(M) och Ingmar Wallén (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION
Interpellation ställd till ordförande i bygg och miljönämnden
för några år sedan byggdes norrteljeporten
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 kommer kommuenen att göra åt saken
Anders Franssonb
Roslagens oberoende parti (ROOP)

y
, t/i

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP)
till bygg- och miljönämndens ordförande angående
Norrteljeporten
Bygg- och miljönämndens ordförande fick den 3 nov 2016 rubricerad interpellation.
Och lämnar nedan följande svar:
För området som Anders Fransson interpellerat om antog Kommunfullmäktige den
7 november 2011, § 330, en detaljplan (nr 01-286) som vann laga kraft den 8
december 2011. De bygglov som lämnats följer gällande detaljplan för området och
ska därför beviljas (PBL 9 kap 30 §). De uppförda byggnaderna har också tillstånd
från Länsstyrelsen enligt 3 kap lagen om kulturminnen.
Civilrättsliga avtal i samband med försäljning av mark hanteras av
Kommunstyrelsen. För den byggnad som inhyser Biltema har inga särskilda villkor
angående skärgårdsstil ställts i samband med att kommunen sålde marken. För
denna byggnad är det alltså varken något avsteg ifrån köpeavtal eller avsteg ifrån
gällande detaljplan.
De villkor om ”skärgårdsstil” som Anders Fransson hänvisar till gäller de tre
huskropparna som ingår i köpekontrakt med Sycava. Här finns mycket riktigt ett
civilrättsligt avtal som bl a innefattar att projektet ska utformas utifrån de av bolaget
ingivna handlingarna i markanvisningstävlingen för området. Så har inte skett och
kommunen och bolaget har olika uppfattningar om varför.
Jag känner inte till några löften om att utformningen ska ”rättas till”. Några sådana
möjligheter att ställa krav på åtgärder finns inte heller med stöd av Plan- och
bygglagen. Sökanden har haft rätt att få sitt/sina bygglov beviljade då dessa
stämmer överens med den gällande detaljplanen för området. Det kommunen har att
ta ställning till är om frågan om avtalsbrott ska drivas gentemot avtalsparten. Denna
fråga är under utredning och kommer att beslutas av Kommunstyrelsen.

Margareta Lundgren
Ordf. Bygg- och miljönämnden (S)
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Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om Index
International och hyresrätter bakom kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 7 november 2016, § 251, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Index intemational och hyresrätter bakom
kommunhuset.
”Interpellation etc..............” Bilaga § 265.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 265.
Anders Fransson (ROOP), Johannes Folkesson (V), Robert Beronius (L) och
Mikael Strandman (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

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

Anders Fransson
Roslagens oberoende parti (ROOP)

2016-12-14

NORRTÄLJE
KOMMUN
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Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)

Anders Fransson har i en interpellation till mig ställt två frågor med anledning av
att Juvelen blir bostadsrätter istället for hyresrätter.
Frågor:
Vilka åtgärder tänker kommunen vidta?
Vad kommer kommunen att göra i framtiden för att det inte ska inträffa igen?
Svar:
Kommunen följer ingångna avtal, och kommer med det vidta de åtgärder som
anges i exploateringsavtalet beslutat av Kommunfullmäktige.
Kommunen kommer även fortsättningsvis utgå från att avtal ska följas från båda
parter.
När det gäller regleringen kring hyresrätter är det inte möjligt att låsa
upplåtelseform i detaljplan. Det finns även ett lagmässigt stöd för ombildning av
hyresrätt till bostadsrätt. Därför kommer det vara av stor vikt för kommunen att
anvisa ny mark till aktörer som långsiktigt kan säkerställa förvaltningen av
hyresrätter.
Idag är det endast 12% av hushållen i Norrtälje kommun som bor i hyresrätt, och
efterfrågan på fler hyresrätter är stor.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om att uppmuntra
privatpersoners uthyrning av bostäder till flyktingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 7 november 2016, § 252, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om att uppmuntra privatpersoners uthyrning
av bostäder till flyktingar.
”Interpellation etc............” Bilaga § 266.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc....... ” Bilaga § 266.
Ann Lewerentz (M), Karin Karlsbro (L), Mikael Strandman (SD), Hamed
Abbasi (M) och Ingrid Landin (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

2016-12-14

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Ann Lewerentz (M)

Ann Lewerentz har i en interpellation till mig ställt frågor med anledning av
kommunens ansvar för bostadsförsörjning med anledning av bosättningslagen.
Frågor:
Hur kommer du och samverkansstyret agera för att hålla kostnaderna nere och 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. Hur ställer du dig till att driva
igenom det även i Norrtälje? Om inte, varför?
Svar:
För att möta utmaningen med bostadsförsöijning till grupper som inte redan är
etablerade på bostadsmarknaden, behöver vi vidta en rad olika åtgärder.
Att motivera fler invånare att hyra ut ledig kapacitet är en av de åtgärderna.
Norrtälje har uppmärksammats regionalt för vår kampanj till fritidshusägare.
Men vi behöver göra mer, då det finns förutsättningar för att fler ska både kunna
och vilja hyra ut.
Därför bör vi utveckla både erbjudandet och kommunikationen. Att kommunen
står som hyresgäst ställer jag mig positiv till, och anser att det är en av delarna i
ett utvecklat erbjudande till fastighetsägare i kommunen.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD)
och Karl-Göran Edberg (SD) till kommunstyrelsens
ordförande angående vägsituationen i Grisslehamn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) ställde med kommun
fullmäktiges godkännande vid sammanträde den 7 november 2016, § 253,
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
vägsituationen i Grisslehamn.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 267.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 267.
Karl-Göran Edberg (SD) och Berit Jansson (C) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 för 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

2016-12-14

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Ingmar Ögren och Karl-Göran
Edberg (Sd) angående vägsituationen i Grisslehamn

Fråga:
Vilket arbete pågår eller är planerat för att lösa trafiksituationen i Grisslehamn?

Svar:
Väg 283, som förbinder Norrtälje med Grisslehamn är viktig för utvecklingen av
näringsliv, turism och boende. Norrtälje kommun har tillsammans med
Trafikverket och Trafikförvaltningen genomfört en åtgärds valsstudie med syfte
att samla kunskap från berörda parter för att översiktligt definiera stråkets
funktioner samt nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som
krävs för att nå dit. Nu fortsätter arbetet med framtagande av en gemensam
avsiktsförklaring. Kommunen har även i yttrande över kommande länsplan
prioriterat vägsträckan.
Åtgärdsvalsstudien pekar på dagens problem i Grisslehamn och föreslår även
möjliga åtgärder. Bl a föreslås att väjningsplikten förändras (redan genomfört av
Trafikverket). Studien pekar även ut att korsningen bör byggas om med
vänstersvängsficka och en förändrad huvudarm mot hamnen. För att förbättra
möjligheterna att gå inne i Grisslehamn föreslås en trottoar.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§268

Dnr 2016-001976 092

Besvarande av interpellation från Irene Solberg Ruhn
(M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om
Hallstaviks badhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Irene Solberg Ruhn (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 7 november 2016, § 254, följande interpellation till kulturoch fritidsnämndens ordförande om Hallstaviks badhus.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 268.
Beslutande sammanträde
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 268.
Irene Solberg Ruhn (M), Kjell Jansson (M), Berit Jansson (C) och Ulrika
Falk (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(55)

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

< £ .

( f å

Svar på interpellation ställd av IrG tie S o lb e rg R uhn, (M)
FRÅGA:
Hur tänker du säkra att invånarna i Hallstavik får tillgång till badverksam om badhuset
måste stänga på kort varsel på grund av dåligt skick?
MITT SVAR
Badet fungerar och har öppet men är under ständig uppsikt av ansvarig personal. Om det blir
aktuellt med en akut stängning så har jag samma svar som alla andra ansvarskännande.
Dörrarna låses. De som vill besöka inomhusbad hänvisas i första hand till Rimbo badhus eller
Norrtälje badhus. Sommartid har Hallstavik ett mycket trevligt och välbesök utomhusbad med
uppvärmd bassäng.

FÖRDJUPNING/BAKGRUND
Ett badhus har en livslängd som sällan överstiger 50 år. Badhuset i Hallstavik är 76 år gammal. Byggt
1939. Under många, många år har det varit känt att badhuset är i behov av renovering. Även tidigare
kommunledningar och nämnder/förvaltningar har känt till bristerna men av olika anledningar inte
prioriterat behovet. Vi, Samverkansstyret S+C+MP, som leder kommunens verksamhet åren 2015-2018
har naturligtvis uppmärksammat det bristande underhållet. Såväl kommunledning som vår nämnd har
noterat renoveringsbehovet i verksamhetsplaner. Vår nämnd har dessutom i maj 2015 gjort
studiebesök vid badet. Vi känner till problemen.

ETT NYTT BADHUS
Ett nytt badhus kan kosta allt mellan 100 miljoner till 200 miljoner. En renovering/restaurering kostar
mindre men summa ligger säkert i häradet 50 miljoner. Under åren har det gjorts flera
kostnadsberäkningar. Att bygga nytt badhus i anslutning till utomhusbadet kan vara en lösning där
kostnader dämpas något. Dock kräver en sådan fråga en ordentlig utredning (och ett tydligt uppdrag).
Nämnas kan att det på marknaden börjar komma fler och fler "modulbadhus", dvs färdiga modeller
och ritningar över hur badhuset ska se ut och där man själv kan justera efter önskemål. Kostnaden för
dessa ligger runt 50 miljoner och uppåt.
Norrtälje den 2 december 2016

Bengt Ericsson C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden

FJP6

4

,u

,

1badhuset finns en 16,6 m e te r lång
bassäng med fyra ba n o r och en
cafeteria. Bassängen h å lle r en
te m p e ra tu r på 30 grader.
1badhuset erbjuds sim undervisning fö r
både barn och vuxna. Här finns också
m ö jlig h e t a tt träna djup va tte n trä n in g .
In fo h ä m ta d f r å n h e m s id a .

FOTO. H a lls ta v ik s B adhus. I b a k g ru n d e n v ä g g m å ln in g a v u tlä n d s k g ä s ta rb e ta re v id P a p p e rs b ru k e t, G a sto n 1939.
M å ln in g e n ä r re s ta u re ra d 1 984 a v k o n s tn ä re n B e r til M a tts o n , H e rrä n g .
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Dnr 2015-000940 315

§269

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad med parkeringstal
för bostäder och verksamheter i Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till parkeringsstrategi med parkeringstal
för bostäder och verksamheter för Norrtälje stad.
Reservationer
Moderaternas och Liberalernas ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Parkeringsstrategi för Norrtälje stad har utarbetats tillsammans med stadens
handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på hur parkering
ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt att
ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på sikt kan bidra till
att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveckling. Tillsammans
med stadens exploatörer föreslås att bilparkeringstal för lägenheter i
flerbostadshus ska beräknas utifrån befintligt bilinnehav. Det ska vara
möjligt att få rabatt på parkeringstalet om exploatören genomför
mobilitetsåtgärder, som till exempel goda cykelfaciliteter, cykelpool och
bilpool. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 178, att
återremittera ärendet. Utifrån återremissen har en mindre revidering av
beslutsunderlaget gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2016, § 151.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2016.
Parkeringsstrategi för Norrtälje stad.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M), Karin Karlsbro (L), Mikael Strandman (SD) och Anders
Fransson yrkar avslag på förslaget.
Robert Beronius (L), Henrik Hedensiö (M) och Olle Jansson (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(55)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

Omröstning begärs

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att med 32 ja-röster, 26 nej-röster och 3 frånvarande
beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§270

Dnr 2016-002002 003

Fördjupad dagvattenpolicy för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Norrtälje kommuns fördjupade dagvattenpolicy,
daterad den 10 juni 2016.
Sammanfattning av ärendet
I den av kommunfullmäktige antagna VA-policyn antogs följande policy:
”En klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska
eftersträvas vid all planering fö r ny och befintlig bebyggelse. ” utifrån vilken
kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till en fördjupad
dagvattenpolicy. Syftet med policyn är att peka ut riktningen för hur
Norrtälje kommun ska arbeta med dagvatten och är ett steg i utvecklingen att
ta fram kommunens dagvattenplan 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 185, den 28 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 235, den 16 november 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 september 2016.
Fördjupade dagvattenpolicy, daterad den 10 juni 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Flenrik Hedensiö (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret, Strategisk planering - Översiktsplanerare.
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§271

Dnr 2016-001904 206

Antagande av avfallstaxa att gälla från 2017-01-01
(KLMN 16-610)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad avfallstaxa
tillsvidare.
2. Avsnitten i taxan gällande avgift för ”extra slanglängd utöver 10
meter” ändras till ”extra slanglängd utöver 30 meter” och
gångavståndet ” 10-30 meter” vid skärgårdshämtning ändras till ”2030 meter” under punkt 3.1.6” i nu gällande avfallstaxa.
Sammanfattning av ärendet
Avfallstaxan styr hur mycket renhållningens kunder ska betala för att bli av med
sitt avfall. All avfallshantering för hushållsavfallet ska finansieras via
avfallstaxan. Då det i dagsläget råder osäkerhet kring vilka kostnader som
föreligger vid införandet av insamlingssystemet för fastighetsnära hämtning
av sorterat hushållsavfall föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om en
oförändrad avfallstaxa tillsvidare. Vidare föreslås av avsnittet i taxan
gällande avgift för ”extra slanglängd utöver 10 meter” ändras till ”extra
slanglängd utöver 30 meter” och gångavståndet ” 10-30 meter” vid
skärgårdshämtning ändras till ”20-30 meter” under punkt 3.1.6” utifrån de
klagomål som inkommit från invånarna sedan förändringen infördes 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 201, den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 252, den 14 december 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Berit Jansson (C) och Robert Beronius (L) yttrar sig.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning
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§272

Dnr 2016-000766 430

Avfallsföreskrifter för Norrtälje Kommun (KLMN 16-266,
KLMN 16-609)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar avfallsföreskrifter för Norrtälje kommun enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 14 december 2016.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun måste det finnas en renhållningsordning som ska
innehålla två delar; föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan.
Föreskrifterna om avfallshantering ska reglera kommunens och
kommuninvånarnas rättigheter och skyldigheter i fråga om hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna reglerar och beskriver det ansvar som både
kommunen, verksamheter och enskilda har i fråga om hantering av avfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 199, den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 250, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2016.
Förslag till nya avfallsföreskrifter.
Inkomna synpunkter på avfallsföreskriftema.
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 56, den 11 oktober 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

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

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning
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Dnr 2016-001802 452

§273

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av
sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun (KLMN 15359)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun successivt ska
infora ett system med fastighetsnära hämtning av sorterat
hushållsavfall i två fraktioner.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och klimatnämnden att
infora systemet och föreslå nödvändiga taxejusteringar av
avfallstaxan för att finansiera införandet.
Sammanfattning av ärendet
I förslaget till Norrtälje kommuns avfallsplan finns mål om ökad
materialåtervinning, vilket innefattar att matavfallet återvinns genom
biologisk behandling. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsekontorets
renhållningsavdelning utrett olika alternativ för att samla in matavfall och
utifrån den politiska beredningen av ärendet föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
Norrtälje kommun succesivt ska införa ett system med fastighetsnära
hämtning av sorterat hushållsavfall i två fraktioner där matavfallet sorteras ut
från resterande avfall. Kostnaderna föreslås finansieras utifrån en höjning av
avfallstaxan baserat på den mest kostnadseffektiva lösningen för att sortera
ut matavfallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 200, den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 251, den 14 december 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Berit Jansson (C)
och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ERS 2016 med föreslagna förändringar i bilaga A markerade.
Val- och förtroendemannanämndens beslut, § 33, den 6 december 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M), Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP), Göte
Vaara (KD) och Catarina Wahlgren (V) meddelar att Moderaternas,
Liberalernas, Roslagens Oberoende partis, Kristdemokraternas och
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet
avseende årsarvode för kommunalråd (C).

Beslutet ska skickas till
Överförmyndaren
Norrtälje kommuns författningssamling
Teknik- och klimatnämndens ordförande
Kommunalråd (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§274

Dnr 2016-001970 040

Nya arvodesregler för överförmyndare, överför
myndarens ersättare samt kommunalråd (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Moderatemas, Liberalernas, Roslagens Oberoende partis, Kristdemo
kraternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar
inte i beslutet avseende årsarvode för kommunalråd (C).
1. Kommunfullmäktige antar bilagt föreslag till tillägg/ändring i bilaga
A i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i
Norrtälje kommun (ERS 2016) avseende ersättning till överför
myndaren samt ersättaren för överförmyndaren och avseende
årsarvode för kommunalråd (C) och att kommunalråd (C) inte tillika
skall vara ordförande i teknik- och klimatnämnden daterat den 28
november 2016.
2. Beslutet gällande överförmyndaren skall gälla retroaktivt från och
med den 1 oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 september 2016 (§ 198) valde kommunfullmäktige en ny
överförmyndare för tiden fram till och med den 31 december 2018. Det
saknas för närvarande regler om ersättning till överförmyndaren i ERS 2016.
Med anledning av detta måste ERS 2016 kompletteras med
ersättningsbestämmelser avseende överförmyndaren. På överförmyndaren
och dennes ersättares önskemål sker dessutom en förändring av
arbetsfördelningen mellan de båda vilket medför att även ersättningen till
ersättaren för överförmyndaren behöver justeras. Med beaktande av detta
föreslås en ersättning till överförmyndaren med 200 000 kr/år och till
ersättaren för överförmyndaren med 100 000 kr/år.
Eftersom centerpartiets nuvarande kommunalråd slutar vid den 31 december
2016 och den ersättare som tillträder den 1 januari 2017 inte tillika skall vara
ordförande i teknik- och klimatnämnden ändras regleringen Irring
ersättningen till denne från 85 % till 60 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode. Förändringen motsvara den ersättning som enligt ERS utgår till
ordföranden i teknik- och klimatnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 205, den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 257, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2016.

Justerandes sij

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002009 091

§275

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Kommunfullmäktiges beslut

__

Kommunfullmäktige godkänner och lägger motionsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en
motion från vidare handläggning. I kommunfullmäktiges arbetsordning
anges i § 30 ”Kommunstyrelsen skall en gång per halvår redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsekontoret har utarbetat
bilagda redovisning som är uppdaterad till och med den 26 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 203, den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 255, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 oktober 2016.
Motionsredovisning per den 26 oktober 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Rohdin (L) och Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135585

§276

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1 :e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i barnoch skolnämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden 20172018 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Olle Jansson (S)
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Emelie Löthgren (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)
Bino Drummond (M)
Stina Berg (M)
Inger Nordqvist (M)
Robert Beronius (L)
Johan Österberg (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Anders Leander (S)
Marcus Granström (S)
Margareta Sundström (S)
Linda Kogler (C)
Henrik Eriksson (C)
Inger Lundh Jansson (MP)
Magnus Hellström (MP)
Joanna Lewerentz (M)
Göran Jonsson (M)
Staffan Tj örnhammar (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Christina Hamnö (V)
Ingmar Ögren SD)

Ordförande Olle Jansson (S)
1:e vice ordförande Emelie Löthgren (C)
2:e vice ordförande Bino Drummond (M)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 2, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§277

Dnr 135679

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i byggoch miljönämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 20172018 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Margareta Lundgren (S)
Lennart Svenberg (S)
Ethel Söderman Sandin (S)
Bertil Norstedt (S)
Gunnar Kjelldahl (C)
Stefan Lindskog (C)
Kai Larsson (MP)
Ingmar Wallén (M)
Roland Brodin (M)
Annette Tagesson (M)
Svante Norström (M)
Ingela Brinkefeldt (V)
Mikael Strandman (SD)

Mats Buhre (S)
Lena Svenonius (S)
Poul Ahlgren (S)
Ralf Lennholm (S)
Lilja Olander (C)
Emil Forslund Dahl (C)
Johannes Kroon (MP)
Åsa Malmström (M)
Susanne Hallkvist (M)
Christian Östman (M)
U lf Zackrisson (L)
Lars Nilsson (ROOP)
Karl-Göran Edberg (SD)

Ordförande Margareta Lundgren (S)
1:e vice ordförande Gunnar Kjelldahl (C)
2:e vice ordförande Ingmar Wallén (M)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 3, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes
anaes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 135682

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
2017-2018 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Lenneke Sundblom (S)
Andreas Hofbauer (S)
Kerstin Modin (S)
Lars Sundberg (S)
Christina Pettersson (S)
Bengt Ericsson (C)
Roine Karlsson (MP)
Irene Solberg Ruhn (M)
Johnny Mattsson (M)
Agneta Hedlundh (L)
Lars Eriksson (KD)
Björn Rudolfsson (ROOP)
Dennis Ekström (SD)

Taisto Hautala (S)
Kerstin Ericsson (S)
Jan-Erik Melin (S)
Susanne ICjelldahl Almqvist (S)
Ronny Jansson (C)
Maria Lodenius (C)
Annette Nilsson (MP)
Eva Eriksson (M)
Anders Björkman (M)
Janeth Tj örnhammar (M)
Eva Roxell (M)
Stefan Grath (V)
Tommy Grönberg (SD)

Ordförande Bengt Ericsson (C)
1:e vice ordförande Lenneke Sundblom (S)
2:e vice ordförande Irene Solberg Ruhn (M)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 4, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135683

§279

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1 :e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i
socialnämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i socialnämnden 2017-2018
enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Markström (S)
Maija Kohtanen (S)
Lars Sundberg (S)
Catharina Erdtman (S)
Kule Palmstierna (C)
Clas Forsgren (C)
Ingrid Landin (MP)
Ann Lewerentz (M)
Bo Wetterström (M)
Johnny Pettersson (M)
Rolf Nielsén (L)
.
Linda Frostlclinga (V)
Lena Rehnberg (SD)

Ragnar Bergsten (S)
Ingrid Melin (S)
Stefan Åhman (S)
Susanne Kjelldahl Almqvist (S)
Christina Ericsson (C)
Gunnar Enlund (C)
Carin Seger (MP)
Hamed Abbasi (M)
Agneta Wennberg (M)
Linda Hiort a f Ornäs (M)
Leif Johansson (KD)
Magnus Jegreus (ROOP)
Dennis Ekström (SD)

Ordförande Ingrid Landin (MP)
1:e vice ordförande Ingrid Markström (S)
2:e vice ordförande Ann Lewerentz (M)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 5, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135684

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i teknikoch klimatnämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i teknik- och klimatnämnden
2017-2018 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Lena Svenonius (S)
Per-Åke Jeansson (S)
Britt Storm (S)
Bengt Sellin (S)
Sverker Nyman (S)
Tommy Lundqvist (C)
Mats Wedberg (MP)
Hemåk Hedensiö (M)
Jens Andersson (M)
Klas Zettergren (M)
Susanne Lippert (M)
Roland Hammarström (V)
Tommy Grönberg (SD)

Christina Hallingström (S)
Anders Lidén (S)
Tage Sundblom (S)
Stefan Lindskog (C)
Åsa Wärlinder (C)
Christer Stighäll (MP)
Inger Lund-Jansson (MP)
Henrik Dahl (M)
Ove Eriksson (M)
Sten Arrhenius (M)
Mattias Jones (M)
Håkan Stolt (ROOP)
Dennis Ekström (SD)

Tommy Lundqvist (C), ordförande
Mats Wedberg (MP), 1:e vice ordförande
Henrik Hedensiö (M), 2:e vice ordförande
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 6, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135686

Val av 13 ledamöter och 13 ersättare, samt ordförande,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i
utbildningsnämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden 20172018 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

Hanna Stymne Bratt (S)
Måns Nilsson (S)
Sven-Olov Jansson (S)
Sara Hansson (S)
Patrik Dahl (C)
Karina Åberg (C)
Bosse Blideman (MP)
Sören Forslund (M)
Nils Matsson (M)
Gail Watt (M)
Christina Frisk (L)
Robert Johansson (ROOP)
Ingmar Ögren (SD)

Katrine Mattsson (S)
Karl Hedström (S)
Jessica Blomdahl (S)
Jan Sjöblom (S)
Stefan Tömqvist (C)
Andreas Hagstedt (MP)
Marie Larsén (MP)
Nina Jones (M)
Jörgen Jansson (M)
Kenneth Hagström (M)
Ulla-Britt Pettersson (KD)
Britt-Marie Bardon (V)
Sune Rehnberg (SD)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande
Bosse Blideman (MP), 1:e vice ordförande
Sören Forslund (M), 2:e vice ordförande
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 7, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135687

Val av 9 ledamöter och 9 ersättare, samt ordförande,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i val- och
förtroendemannanämnden 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter och ersättare samt ordförande,
och vice ordförande i val- och förtroendemannanämnden 2017-2018 enligt
följande:
Ledamöter

Ersättare

Christina Pettersson (S)
Louise Branting (C)
Helena Ekekihl (MP)
Nils Matsson (M)
Roine Wallin (L)
Lars Hasselfeldt (KD)
Vakant (V)
Christer Johansson (ROOP)
Sören Karlsson (SD)

Holger Forsberg (S)
Clas Forsgren (C)
William Olsson (MP)
Ulla Malutchenko (M)
Nicklas Salmin (L)
Bengt Karlström (KD)
Ola Nordstrand (V)
Gunnar Marstorp (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Louise Branting (C), ordförande
Nils Matsson (M), vice ordförande
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 8, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendemannanämnden
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

\d

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135690

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1 :e vice ordföranden
och 2:e vice ordförande samt 2 lekmannarevisorer i
Campus Roslagen AB 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter, ordförande 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande samt lekmannarevisorer i Campus
Roslagen AB 2017-2018 enligt följande:
Ledamöter
Olle Jansson (S)
Sverker Nyman (S)
Kurt Pettersson (C)
Bosse Blideman (MP)
Johnny Pettersson (M)
Mats Hållén (L)
Göte Waara (KD)

Olle Jansson (S), ordförande
Bosse Blideman (MP), l:e vice ordförande
Johnny Pettersson (M), 2:e vice ordförande
Lekmannarevisorer
Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlson (S)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 9, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Campus Roslagen AB
De valda
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135692

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1 :e vice ordföranden
och 2:e vice ordförande samt 2 lekmannarevisorer
Norrtälje Energi AB 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter, ordförande 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande samt lekmannarevisorer i Norrtälje
Energi AB 2017-2018 enligt följande:
Ledamöter
Kristian Krassman (S)
Kerstin Bergström (S)
Gunnar Englund (C)
Camilla Rydstrand (MP)
Håkan Johansson (M)
Stefan Juhnell (M)
Raymond Fernström (M)
Kristian Krassman (S), ordförande
Camilla Rydstrand (MP), l:e vice ordförande
Håkan Johansson (M), 2:e vice ordförande

Lekmannarevisorer
Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlson (S)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 10, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Norrtälje Energi AB
De valda
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135694

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1 :e vice ordföranden
och 2:e vice ordförande samt 2 lekmannarevisorer i
Norrtälje Energi Försäljnings AB 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter, ordförande 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande samt lekmannarevisorer i Norrtälje
Energi Försäljnings AB 2017-2018 enligt följande:
Ledamöter
Kristian Krassman (S)
Kerstin Bergström (S)
Gunnar Englund (C)
Camilla Rydstrand (MP)
Håkan Johansson (M)
Stefan Juhnell (M)
Raymond Fernström (M)

Kristian Krassman (S), ordförande
Camilla Rydstrand (MP), 1:e vice ordförande
Håkan Johansson (M), 2:e vice ordförande
Lekmannarevisorer
Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlson (S)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, §11, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Norrtälje Energi AB
De valda
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 135696

Val av 7 ledamöter, ordförande, 1 :e vice ordföranden
och 2:e vice ordförande samt 2 lekmannarevisorer i
Roslagsbostäder AB 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja ledamöter, ordförande 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande samt lekmannarevisorer i
Roslagsbostäder AB 2017-2018 enligt följande:
Ledamöter
Sune Alm (S)
Kjell Drotz (S)
Claes Holmström (C)
Mats Wedberg (MP)
Roland Brodin (M)
Anna Wicksell (M)
Anders Unnerstad (L)
Sune Alm (S), ordförande
Claes Holmström (C), 1:e vice ordförande
Roland Brodin (M), 2:e vice ordförande
Lekmannarevisorer

Claes-Göran Brile (M)
Johnny Karlson (S)
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut, § 12, den 14 december 2016

Beslutet ska skickas till
Roslagsbostäder AB
De valda
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr 2016-002017 102

§287

Kristian Krassman (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Kristian Krassman (S) begärt entledigande och
väljer Måns Nilsson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kristian Krassman (S) avsäger sig i skrivelse 2016-11-14 uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 15, den 14 december 2016.

Beslutet ska skickas till
Kristian Krassman
Måns Nilsson
PA/lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002041 102

§288

Mats Hultin (M), avsägelse av uppdrag som ledamot av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Mats Hultin (M) begärt entledigande och
uppdrar till kommunlcansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.
Ledamot kommunstyrelsen tills vidare vakant.
Sammanfattning av ärendet
Mats Hultin (M) avsäger sig i skrivelse 2016-11-24 uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 16, den 14 december 2016.

Beslutet ska skickas till
Mats Hultin
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002093 102

§289

Mats Hultin (M), avsägelse om ersättare för ombud i
Kommunförbundet Stockholms län, KSL
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Mats Hultin (M) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Mats Hultin (M) avsäger sig i skrivelse 2016-12-05 uppdrag som ersättare
för ombud i Svenska Kommunförbundets länsavdelning, KSL
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 17, den 14 december 2016.

Beslutet ska skickas till
Mats Hultin
KSL
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002110 102

Berit Jansson (C), avsägelse av uppdrag i kommun
fullmäktige, kommunstyrelsen, Norrtälje Kommunhus
AB, krisledningsnämnden, Kapellskärs hamn AB, och
regionalt skärgårdsråd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Berit Jansson (C) begärt entledigande och
uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige väljer ledamoten Anders Olander (C) till 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen och som kommunalråd (60%).
3. Kommunfullmäktige väljer Karin Broström (C) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige väljer Anders Olander (C) till ledamot och l:e vice
ordförande i Norrtälje Kommunhus AB.
5. Kommunfullmäktige väljer Anders Olander (C) till ledamot och vice
ordförande i krisledningsnämnd.
6. Kommunfullmäktige väljer Anders Olander (C) till ersättare i Kapellskärs
Hamn AB.
7. Kommunfullmäktige väljer Anders Olander (C) till ledamot i regionalt
skärgårdsråd.
Sammanfattning av ärendet
Berit Jansson (C) avsäger sig i skrivelse 2016-12-08 samtliga uppdrag i
kommunen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 18, den 14 december 2016.
Beslutet ska skickas till
Berit Jansson
Anders Olander
Karin Broström
PA/lön och registret

Justerandes sign

£
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002112 102

§291

Tommy Rundström (M), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Tommy Rundström (M) begärt entledigande
och uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning hos
länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Rundström (M) avsäger sig i skrivelse 2016-12-12 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 19, den 14 december 2016.

Beslutet ska skickas till
Tommy Rundström
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
PA/lön
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 135711

§292

Val av nämndeman för Vänsterpartiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Britt-Mari Bardon (V) till nämndeman t.o.m.
2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Josefin Brink (V) har av Norrtälje Tingsrätt beviljats entledigande från
uppdrag som nämndeman.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut, § 20, den 14 december 2016.

Beslutet ska skickas till
Britt-Mari Bardon
Norrtälje tingsrätt
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§293

Olle Jansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i
styrelsen i Folkets Hus i Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Olle Jansson (S) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Olle Jansson (S) avsäger sig i skrivelse av den 14 december 2016 uppdrag
som ledamot i styrelsen i Folkets Hus i Hallstavik
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Olle Jansson
Folkets Hus
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(55)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

§294

Dnr 2016-002111 091

Motion från Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD)
och Sune Rehnberg (SD) avseende beredning inför
folkomröstning om nedläggning av små skolor i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD) och Sune Rehnberg (SD)
lämnar i följande motion avseende beredning inför folkomröstning om
nedläggning av små skolor i kommunen.
”Motion etc..........” Bilaga § 294.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Motion från Sverigedemokraterna avseende
beredning inför folkomröstning om
nedläggning av små skolor i kommunen.

Bakgrund
Följande gäller:
•
Kommunfullmäktige har beslutat om nedläggning av flera små skolenheter på landsbygden inom kommunen.
» Även efter de beslutade nedläggningarna finns ett stort antal sm å skolor där problem av sam m a art, som for de
nedläggningsbeslutade skolorna, kan befaras
•
N edläggningsbeslutet har orsakat folklig vrede i berörda bygder och denna folkets vrede har resulterat i en formell
begäran om folkomröstning i skolfrågan.
«
Skolverket har öppnat för försöksverksamhet m ed fjärrundcrvisning i sam tliga ämnen
•
Om en folkomröstning anordnas är det oklart vilka alternativ m an skall rösta om. Att ställa nuvarande
nedläggningsbeslut m ot att ”fortsätta som förut” kan vara ekonom iskt och pedagogiskt tveksamt.
•
M odem digital teknik introduceras nu på bred front inom m ånga områden i samhället, m en Norrtäljes
skolförvaltning tycks tro att digital teknik handlar om att ge skolbarnen ”paddor”
•
Underlag, som presenterats inom Bam - och Skolnämnden, indikerar att kommunens skolförvaltning inte hängt m ed
sin tid vad gäller dagens sm å bam s digitala mognad.

Yrkande
För att skapa ett realistiskt och attraktivt alternativ yrkar vi att Kommunfullmäktige uppdrar åt Bam - och Skolnämnden att
snarast ansöka hos Skolverket om att genomföra en försöksverksamhet m ed fj ärrundervisning vid en eller två av
kom m unens små skolor. Detta skall då göras så att resultat av försöket föreligger i god tid före valet 2018 då
folkomröstning i frågan kan genomföras.
Om försöket ger ett positivt utfall ges inte bara en m öjlighet att behålla sm å skolor på ett ekonomiskt och pedagogiskt
effektivt sätt utan det kan även finnas en ekonomiskt vinst och en vinst vad gäller effektiv utnyttjning av befintliga
lärarresurser.

Ingmar Ögren

Sune Rehnberg

Mikael Strandman
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Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrel
sens ordförande om processer för uthyrning av till
fälliga bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om processer för uthyrning
av tillfälliga bostäder.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 295.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
Bostadsbristen blir alltmer akut i Sverige, Norrtälje kommun är inget undantag från övriga
riket.
I Norrtälje bar socialkontoret haft en kampanj for att få folk att hyra ut både sina sommarhus
och lägenheter som tillfälliga bostäder. Samtidigt har funnits personer som erbjudit sina
lägenheter och ställt de till förfogande eventuellt Norrtälje kommun är intresserad. Men inte
fått något svar än idag.

Min fråga är:
-

Hur ser processerna ut från den dagen en person lämnar sitt hus eller sin lägenhet till
förfogande?

Hamed Abbasi, M
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Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommun
styrelsens ordförande om snöröjning och halkbekämpning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om snöröjning och
halkbekämpning.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 296.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

JusteranHoc =ir,n

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet
Norrtälje
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INTERPELLATION
till Ulrika Falk

Är verkligen nuvarande snöröining och halkbekämpning jämställd?
För snart 2 år sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om jämställd snöröjning och halkbekämpning i
Norrtälje kommun. En jämställd snöröjning och halkbekämpning innebär att man först röjer för
fotgängare och cyklister. Detta gynnar främst kvinnor - som oftare än män går och cyklar, bam,
fotgängare, cyklister och äldre. Alla, även gamla, har rätt att ta en promenad utan att begränsas av att
utrymmet där man går är fullt av snö och is. En prioriterad snöröjning och halkbekämpning till och på
busshållplatserna främjar dessutom resande med kollektivtrafik då fler kan lämna bilen hemma, vilket är
bra för miljön.
Motionen föreslog att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer och busshållplatser i tätorterna
Norrtälje, Rimbo och Flallstavik skulle snöröjs och halkbekämpas innan motsvarande görs på de gator i
tätorterna kommunen ansvarar för. Motionen bemöttes med svar om att Norrtälje kommun redan
tillämpar jämställd snöröjning och halkbekämpning. Men kan verkligen dagens situation vad gäller detta
betraktas som jämställd?
Under hösten visade så det första egentliga snöovädret vilka principer som i praktiken gäller för
snöröjning och halkbekämpning i kommunen. I skrivande stund ligger nedanstående dokument på
Norrtälje kommuns hemsida:
http://www.norrtalie.se/info/stad-och-trafilc/vinterportalen/hur-snorois-min-gata
Den blå färgen på kartorna betyder, enligt teckenförklaringen, ”Körbanor vinterväghålls. Gångbanor
används som snöupplag.” Detta förhållande är många gående och cyklande kommuninvånare plågsamt
medvetna om då blå är den klart dominerande färgen på kartorna, i t.ex. Rimbo, Hallstavik och även i
flera delar av Norrtälje stad. Snö från gatan läggs upp på trottoarerna och far ligga kvar där vilket gör det
svårt eller omöjligt för bam, föräldrar med barnvagn, personer med funktionsnedsättning eller äldre med
rullator att ta sig fram. Hur stämmer det med principen om jämställdhet?
Inte ens cykelkörfält ute på gatan snöröjs jämställt. Exempel på detta kunde ses vid Roslagsgatan i
Norrtälje i mitten av hösten. Bilamas körfält plogades så att snön las upp på cykelfalten vilket tvingade ut
cyklisterna bland bilama. Är detta förenligt med begreppet jämställd snöröjning och halkbekämpning?
Mina frågor till Ulrika Falk är:
•

Anser du att nuvarande snöröjning och halkbekämpning är förenlig med begreppet jämställd
snöröjning och halkbekämpning?
® Om inte, vilka åtgärder vidtas för att nå detta mål?
Norrtälj e 2016-11-3 0

Catarina Wahlgren
Vänsteipartiet
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Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunal
rådet Ingrid Landin (MP) om medborgardialoger
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om
medborgardialoger.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 297.

Beslutet ska skickas till
Kommunalrådet Ingrid Landin

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (Mp)

Sedan oktober 2016 pågår e tt försök med att få tillstånd dialog mellan invånarna i Norrtälje kommun
och de folkvalda politikerna. Detta görs genom att representanter från de politiska partierna finns
ute på olika ställen i kommunen varje torsdag och tar emot invånare som vill ha dialog. Ett av
problemen med detta är a tt det har dykt upp väldigt sparsamt med medborgare. Det har inte blivit
en särskilt bred dialog. Detta i sin tu r kan bero på en rad saker. Till exempel kan det bero på att
medborgarna inte vet om a tt dessa träffar äger rum. Det kan också bero på att tiden eller platserna
är fel. Det kan bero på a tt syftet med träffarna är otydligt och att man som medborgare inte förstår
vad de kan få ut av de här träffarna. Det sista kan också gälla för våra folkvalda politiker. Även för oss
är syftet otydligt och vi har svårt att se ut vad vi ska få ut av dessa träffar. Särskilt då politik inte ska
diskuteras, det blir mer av en service där frågor ska besvaras och dessa svar sitter endast ledande
politiker inne med. De kunde kanske till och med ersättas av tjänstemän.

I Vänsterpartiet tycker vi a tt kontakten med medborgarna är det viktigaste uppdraget vi folkvalda
politiker har. Ofta sker ju denna kontakt i samband med att vi lever våra vanliga liv, i föreningslivet,
på barnens skola eller förskola, på mormors boende eller i närbutiken. Ofta sker också dessa
kontakter när vi är verksamma i vår partiförening. Vi tycker också a tt invånardialoger är e tt gott
initiativ, det måste finnas många möjligheter för våra invånare att träffa sina folkvalda. Vi tycker dock
att det kan fungera bättre än det gör idag. Detta kan kanske ske genom bättre annonsering, genom
att bjuda in föreningar, genom a tt ha olika tema på träffarna eller genom a tt tydligare fastställa syfte
och hur återkoppling till deltagande medborgare ska ske.

Vi vill ställa följande frågor till kommunalrådet Ingrid Landin;
•

Hur vill du utveckla invånardialogerna efter provperioden i februari 2017?

•

Hur planeras det för att fler ska få reda på var och när dialogerna sker?

•

Hur ska det som kommer upp på dialogerna återkopplas till medborgarna?

•

Vad skulle du säga är det grundläggande syftet/förväntningen på dialogen?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Interpellation från Lennart Rohdin (L) till kommun
styrelsens ordförande om biljettregler inom SL
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Lennart Rohdin (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om biljettregler inom SL.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 298.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(55)

INTERPELLATION
2016-12-19

Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om nya biljettregler inom SL
För ett år sedan interpellerade jag kommunstyrelsens ordförande om problemen med att
entreprenören Nobina numera valt att ta upp och släppa av passagerare vid alla hållplatser på
sträckan Norrtälje Busstation till Tekniska Högskolan i Stockholm och omvänt. Att ta
upp/släppa av passagerare på sträckan Roslags Näsby-Tekniska Högskolan, där det går ett
stort antal icke stombussar, innebär ökade intäkter för Nobina och längre restider för resenärer
till/från Norrtälje - inte sällan med missade byten till anslutningar.
Med de nya biljettregler som nu annonserats ut från 2017 kommer resenärer med
enkelbiljetter att tvingas lösa ny biljett vid övergång som sker mer än 75 minuter efter första
påstigning, d.v.s. tvingas resa med två enkelbiljetter. Hittills har övergångstiden varit 120
minuter.
Det innebär för i princip alla resenärer från Norrtäljes landsbygd, som reser med
landsbygdsbuss till Norrtälje Busstation, Campus Roslagen eller Rösa Trafikplats för att där
byta till buss 676 mot Stockholm, att de nu kommer att tvingas lösa ny enkelbiljett vid
Danderyds sjukhus eller Tekniska Högskolan. Det kommer att ytterligare krångla till och
förlänga resan.
För något år sedan drog SL in bussturer och linjer på Norrtälje landsbygd, som SL ansåg hade
för låg efterfrågan. Med de nya reglerna kommer fler att tvingas ta bilen från Norrtälje
landsbygd, varför vi kan förvänta oss fler indragningar av bussturer/-linjer med låg efterfrågan
framöver.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Ulrika F alk:
1. Vad har kommunen gjort för att få SL och Nobina att respektera att buss 676 är en
stombusslinje avsedd främst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?
2. Vad avser kommunen göra fortsatt för att buss 676 ska återgå till att vara en stombusslinje
avsedd främst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?
3. Vad har kommunen gjort för att förhindra att de nya biljettreglerna ska slå mot
invånare/resenärer på Norrtälje landsbygd?

Lennart Rohdin (L)
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Interpellation från Hans Andersson (L) till kommun
styrelsens ordförande angående risupplag vid infarten
till Rimbo vid Vallby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Hans Andersson (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående risupplag vid
infarten till Rimbo vid Vallby.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

I

50(55)

Interpellation till K om m unstyrelsens ordförande Ulrika Falk.
Angående det risupplag som finns vid infarten till Rimbo vid Vallby.
På den plats där Vallby gårds rivna ekonomibyggnader fanns, har det byggts en snötipp för några år
sedan, nu har även området börjat användas som risupplag.
Det ligger vid infarten till Granngården och bostadsområdet Vallby Hage, det ser inte vackert ut, och
risk föreligger att det slängs lite allt möjligt vid dessa stora rishögar.
Vid Salmunge återvinningsstation lämnar privatpersoner sitt ris, där det sedan flisas och blir till
energi.

Därför undrar jag om det är möjligt för kommunen att i framtiden transportera sitt ris till Salmunge
återvinningstation som ligger ca 5 km från Rimbo.

(NORRTÄLJE KOMMUNHans Andersson (L)
Södertjära den 23 november 2016
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§300

Interpellation från Robert Beronius (L) till ordförande i
barn- och skolnämnden om kollegialt lärande och
sårbarhet vid mindre skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till ordförande i barn- och skolnämndens om kollegialt lärande
och sårbarhet vid mindre skolor.
”Interpellation etc............” Bilaga § 300.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

51(55)

WORRTÄUETräM.MU^fvrTsn

2QJ -!2- 1 S

Liberalerna

M m i

Fraga till ordföranden i barn- och skolnämnden, angående
kollegialt lärande och sårbarhet vid mindre skolor
Till stöd för fullmäktiges beslut i juni (2016) om att lägga ner ett antal mindre skolor i kommunen
framhöll samverkans styret i huvudsak två argument; viliten av kollegialt lärande och de små
skolornas sårbarhet vid oplanerad frånvaro av en ordinarie lärare (t.ex. på grund av sjukdom).
Dessa argument till trots valde samverkansstyret ändå att behålla ett antal mindre skolor, såsom
Skebo skola och Söderbykarls skola. Med tanke på att vikten av kollegialt lärande och sårbarheten
ansetts väga så tungt att det föranlett nedläggningen av ett antal skolor finns det anledning att
undra vilken plan samverkansstyret har för att uppmunta kollegialt lärande och minska
sårbarheten för de små skolor som samverkansstyret har valt att behålla.
Med anledning av detta undrar jag:
1. Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att öka möjligheten till kollegialt
lärande vid skolor med få lärare?
2. Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att minska sårbarheten för
oplanerad frånvaro bland personalen på skolor med få lärare?

Robert Beronius
L iberalerna i N o rrtälje k o m m u n
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Interpellation från Robert Beronius (L) till ordföranden i
teknik- och klimatnämnden om toaletterna och vänt
hallen på Norrtälje busstation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till ordföranden i teknik- och klimatnämnden om toaletterna
oph vänthallen på Norrtälje busstation.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 301

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämndens ordförande

Utdrags bestyrkande

Justerandes sign
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F^åga till ordföranden i teknik- och klimatnämnden, angående
toaletterna och vänthallen på Norrtälje busstation
Toaletterna och vänthallen vid Norrtälje busstationen ger inte ett välkomnande första intryck för
de besökare som kommer till Norrtälje med buss. Inte visar det på någon omtanke för våra egna
medborgare heller. Inredningen är sliten och städningen är eftersatt. Flera kommunmedborgare
har skrivit insändare och debattartiklar, men ingenting tycks hända trots förståelse och löften om
att rätta till situationen. Med anledning av det vill vi rikta följande frågor till ordförande i teknikoch klimatnämnden:
1. Finns det någon konkret tidplan för upprustningen och förbättringen av städningen vid
Norrtälje busstation och hur ser denna i så fall ut?
2. Vilka förbättringsåtgärder finns inplanerade?

Robert Beronius
Liberalerna i Norrtälje kommun
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Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om statsbidrag för personal
förstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik
samt hälsofrämjande skolutveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om statsbidrag för
personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik samt
hälsofrämjande skolutveckling.
”Interpellation etc....... ” Bilaga §302

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign
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Fragil till ordföranden i barn- och skolnämnden angående
statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och
specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling
En förutsättning för att elever ska kunna ta till sig nya kunskaper i skolar är att de mår bra både
fysiskt och psykiskt. Elever som mår dåligt lät sig dåligt. Elever som får stöd och mår bra under
skoltiden får bättre förutsättning i vuxenlivet. Det är därför av både mänskliga och ekonomiska
skäl angeläget att elevhälsan får de resurser behövs för att bedriva en bra elevhälsa.
Hos Skolverket kan kommuner söka bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och för
specialpedagogiska insatser. Det finns även bidrag att söka för fortbildning inom
specialpedagogik och för hälsofrämjande skolutveckling. Med anledning av detta undrar jag:
1. Har Norrtälje kommun sökt statbidrag för förstärkt elevhälsa?
2. Har Norrtälje kommun sökt statsbidrag för fortbildning för specialpedagogiska insatser?
3. Har Norrtälje kommun sökt statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling?
4. Om svaret på någon av ovanstående fråga är nej, vilka åtgärder avser du vidta för att
Norrtälje kommun ska kunna ta del av statsbidragen för förstärkt elevhälsa,
specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling?

Robert Beronius
L ib eralern a i N o rrtälje k o m m u n
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Fråga från Ann Lewerentz (M) till utbildningsnämndens
ordförande om UF-företag på Rodengymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till utbildningsnämndens ordförande om UF-företag på
Rodengymnasiet.
”Fråga etc............” Bilaga § 303.
Utbildningsnämndens ordförande Hanna Stymne Bratts (S) svar:
”Det jobbas med detta från Rodengymnasiets sida, det är meningen att den
som är intresserad ska kunna delta. Man jobbar för att det ska fungera
schematekniskt och programövergripande. UF-företagandet marknadsförs
också när man pratar programval med de elever som går ut 9:an.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fråga till Hanna Stymne Bratt, Utbildningsnämndens ordförande
För en tid sedan bifölls en motion i fullmäktige om att erbjuda samtliga elever
på Rodengymnasiet att starta ett UF-företag.
Jag undrar nu hur Utbildningsnämnden planerna ser ut för att utöka UF till
samtliga elever?
Kommer Utbildningsnämnden att jobba aktivt och marknadsföra möjligheten
för elever som går på de program som inte haft UF förr att välja UF?
Vilka är de långsiktiga målen för UF på Rodengymnasiet?

Ann Lewerentz, M
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Fråga från Åsa Wennerfors (L) till kommunstyrelsens
ordförande om samarbetet med ideella föreningar och
näringslivet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Wennerfors (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande om samarbetet med ideella
föreningar och näringslivet.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks svar:
”Norrtälje Handelsstad ska hålla i större evenemang tillsammans med
kommunen och övriga berörda. Kommunen har ett avtal med Norrtälje
Handelsstad och kommunen har också en representant i styrelsen.
Jag vet att det bl.a. varit problem med elförsörjningen vid större evenemang
och det arbetas med frågan för att problem inte ska uppstå i framtiden.”

Utdragsbestyrkande
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Fråga tiil kommunstyrelsens ordförande

Norrtälje kommun är samarbetspartner med Norrtälje Handelsstad och även den som ansvarar
för anställningen av centrumutvecklaren. I konceptet ingår många delar, men bland annat olika
event som ska locka invånare och s.k. utsocknes att besöka och attraheras av Norrtäljes
handelsstad. Vid Julmarknaden i Norrtälje stad den 4 december uppdagades ett antal brister
som borde ha varit kommunens ansvar att åtgärda före den aktuella dagen. Speciellt som
kommunen hade fått påminnelse om det i förväg. Det handlar om elström till utställare och
julbelysning, avstängning av gator i stadskärnan och halkbekämpning, Bland annat.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande lyder:
1.

Hur viktigt är samarbetet med ideella föreningar och näringsliv för Norrtälje kommun ?

2.

Hur tänker kommunledningen säkerställa att de i flera år påtalade bristerna vid
julmarknaden i Norrtälje åtgärdas ?

Riala den 18 december 2016
Åsa Wennerfors (L)

