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Sammanträdesdatum

2017-02-20

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sportcentrum, Norrtälje, måndagen den 20 februari 2017 kl 17.30-20.05

Beslutande

övriga närvarande

Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Christina Pettersson (S) och Bino Drummond (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 1 mars 2017, kl 14.00.

Underskrifter

}‘/x>k d l }*{(} f l t > Ä '
Paragrafer

Sekreterare
Britt-Marie Bohlin
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Ordförande

Nils Matsson §§ 12-16

Sune Alm
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Justerare
Christina Pettersson

Bino Drummond

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-02-20

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Närvarande = N
Namn
Frånvarande = F
Ja
Tjänstgörande = Tj
LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Irene Solberg Rulin
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Ingmar Wallén
Jens Andersson
PerLodenius
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
Conny Andersson
Catarina Wahlgren
Christina Hamnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Andreas Hagstedt
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg
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ROOP

Anders Fransson

N

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Carina Jansson
Hans Andersson
Alelcsandar Smdovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Christina Pettersson
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Ingmar Ögren
Olivia Sandberg
Irene Brändström
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ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
Henrik Hedensiö
Susanne Lippert Enquist
Klas Zettergren
Johnny Mattsson
Johnny Pettersson
Britt-Inger Kjellberg
Gail Watt
Joanna Lewerentz
Bengt Ericsson
Jane Trepp
Louise Branting
Lennart Rohdin
Robert Beronius
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Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
PoulAhlgren
Britt Storm
Sven-Olov Jansson
Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Marie Larsén
Bo Blideman
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren
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Ersättare
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Tjänstgörande
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Tjänstgörande
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Ärendelista
§1

Dnr 131600
8
Val av justerare och tillkännagivande om justering............................... 8
§2
Dnr 126888
9
Information från kommunstyrelsen........................................................ 9
§3
Dnr 135401
10
Information från revisorerna
........... .................................................10
§4
Dnr 2016-002152 092
11
Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens, ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga
bostäder......................................................................................................11
§ 5 Dnr 2016-002159 092
12
Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunstyrelsens ordförande om snöröjning och halkbekämpning 12
§ 6 Dnr 2016-002160 092
13
Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) ommedborgadialoger.................. 13
§ 7 Dnr 2016-002161 092
14
Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförandeom biljettregler inom S L ..................... 14
§ 8 Dnr 2016-002069 092
15
Besvarande av interpellation från Hans Andersson (L) till
kommunstyrelsens ordförande angående risupplag vid infarten till
Rimbo vid Vallby....................................................................................... 15
§ 9 Dnr 2016-002162 092
16
Besvarande av interpellation från Robert Beronius (L) till ordförande i
barn- och skolnämnden om kollegialt lärande och sårbarhet vid
mindre skolor........................................................................................... 16
*§ 10 Dnr 2016-002163 092
17
Besvarande av interpellation från Robert Beronius (L) till ordföranden
i teknik- och klimatnämnden om toaletterna och vänthallen på
Norrtälje busstation................................................................................. 17
§11 Dnr 2016-002164 092
18
Besvarande av interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om statsbidrag för personalförstärkningar
inom elevhälsan och specialpedagogik samt hälsofrämjande
skolutveckling...........................................................................................18
§12 Dnr 2016-000186 251
19
Investeringar 2016 - Mellingehoim 6:1, gatuanläggning och VAinfrastruktur i nytt industriområde.......................................................... 19
§13 Dnr 2012-000083 344
21
Slutredovisning av investeringsprojekt - Investeringar för utbyggnad
av överföringsledningar Lönsvik - Lindholmen Projekt 12010, 15022,
15044, Norrvattenprojekt D 1 ............ ..................................................... 21
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§15

§ 16

§17

§18
§19

§20

§ 21

§22

§23

§ 24

§25

§ 26

§27

§28

Justerandes sign

Detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 3:30 i Estuna och SöderbyKarl församling - Antagande enligt P B L (2010:900)...........................23
Dnr 2015-000480 214
25
Rättelse av plankarta, Detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i
Frötuna församling samt del av fastigheterna Tälje 4:45 och Tälje
4:62 i Norrtälje stad.................................................................................. 25
Dnr 2017-000044 041
26
Roslagsbostäders hemställan om investering för markförvärv och
nyproduktion i Rimbo enligt marköverlåtelseavtal för fastigheten
Rimbo-Vallby 5 :9 1 ................................................................................... 26
Dnr 2016-002169 206
28
Förslag till återbetalning av delar av uttagna avgifter (för 2016) enligt
28
plan- och bygglovstaxan......................................................
Dnr 2016-001818 003
30
Policy för representation, gåvor och personalförmåner.....................30
Dnr 2017-000240 091
31
Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om
socionomer i förskolan........................................................................ ....31
Dnr 2017-000297 091
32
Motion från Mikael Strandman (SD ) om att begära anstånd i
mottagandet av kommunanvisade flyktingar........................................ 32
Dnr 2017-000296 091
33
Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om bostäder
till uteliggare............................................................................................. 33
Dnr 2017-000278 091
34
Motion från Kjell Jansson (M) om att erbjuda omvandling till
bostadsrätter i Roslagsbostäders bestånd i Rim bo.............................34
Dnr 2017-000279 091
35
Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om åtgärder som minskar
verksamhetens klimatpåverkan.............................................................. 35
Dnr 2017-000298 092
36
Interpellation från Mikael Strandman (SD) m.fl. till kommunstyrelsens
ordförande om planering på Norrtäljes landsbygd............................... 36
Dnr 2017-000295 092
37
Interpellation från Kjell Jansson (M) till Campus Roslagen AB:s
ordförande om bolagets ändamål...........................................................37
Dnr 2017-000292 092
38
Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande
om våldsutsatta kvinnor.......................................................................... 38
Dnr 2017-000291 092
39
Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande
om ensamkommandes mående på HVB-hem......................................39
Dnr 2017-000293 092
40
Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunalrådet Ingrid
Landin (MP) om satsningen Klimatklivet.............................................. 40
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§ 29

Dnr 2017-000294 092
41
Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens
ordförande om badhuset i Hallstavik.................................................... 41
§30 Dnr 2017-000299 092
42
Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Sika industriområde......................................................................... 42
§31
Dnr 136839
43
Representant i Roslagens Sparbanks stiftelse Ungdomsboende.... 43
§32
Dnr 136852
44
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen.............................................
..44
§33
Dnr 136862
45
Val av ersättare för ombud i K S L, kommunförbundet Stockholms
län.............................................................................................................. .45
§34 Dnr 136856
46
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§35 Dnr 2017-000019 102
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klimatnämnden.........................................................................................47
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årsstämma 2017...................................................................................... 48
§37 Dnr 2017-000179 102
49
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Kommunfullmäktige.................................................................................49
§38 Dnr 2017-000277 102
50
Sandra Ljunggren (Oberoende f.d. SD), avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige..................................................................50
§39
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51
Meddelanden.............................................................................................51
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§1

Dnr 131600

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Christina Pettersson (S) och Bino Drummond (M)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 1 mars 2017, kl
14.00 på kommunkansliet.

Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§2

Dnr 126888

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) informerar om investering i
ny kulturscen i anslutning till nya skolan i Rimbo.
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§3

Dnr 135401

Information från revisorerna
Föreligger kommunstyrelsens svar på granskningsrapporter ”Prognosrutiner”
och ”Flyktingmottagandet”
Kommunrevisionens vice ordförande Johnny Karlson (S) informerar om att
det gjorts en upphandling av revisionsstöd till kommunrevisorema och att
PWC vunnit upphandlingen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-002152 092

§4

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om processer för
uthyrning av tillfälliga bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger besvarandet av interpellationen då
interpellanten inte är närvarande.

Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 295, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga
bostäder.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 4.

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 har 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
fatt 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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§5

Dnr 2016-002159 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunstyrelsens ordförande om snöröjning och
halkbekämpning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 296, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om snöröjning och halkbekämpning.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 5.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 5.
Catharina Wahlgren (V), Mikael Strandman (SD), Kristian Krassman (S),
Hans Andersson (L) och Tommy Lundqvist (C) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION
till Ulrika Falk

År verkligen nuvarande snöröining och halkbekämpning jämställd?
För snart 2 år sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om jämställd snöröjning ock kalkbekämpning i
Norrtälje kommun. En jämställd snöröjning ock kalkbekämpning innebär att man forst röjer for
fotgängare ock cyklister. Detta gynnar främst kvinnor - som oftare än män går ock cyklar, barn,
fotgängare, cyklister ock äldre. Alla, även gamla, kar rätt att ta en promenad utan att begränsas av att
utrymmet där man går är fullt av snö ock is. En prioriterad snöröjning ock kalkbekämpning till ock på
busskållplatsema främjar dessutom resande med kollektivtrafik då fler kan lämna bilen hemma, vilket är
bra for miljön.
Motionen föreslog att kommunens gång- ock cykelvägar, trottoarer ock busshållplatser i tätorterna
Norrtälje, Rimbo ock Hallstavik skulle snöröjs ock halkbekämpas innan motsvarande görs på de gator i
tätorterna kommunen ansvarar för. Motionen bemöttes med svar om att Norrtälje kommun redan
tillämpar jämställd snöröjning oek 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.norrtaiie.se/info/stad-och-trafilc/vinterportalen/kur-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 ock får ligga kvar där vilket gör det
svårt eller omöjhgt 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. Bilarnas körfalt plogades så ätt snön las upp på cykelfalten vilket tvingade ut
cyklisterna bland bilarna. 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 j ämställd
snöröjning och halkbekämpning?
© Om inte, vilka åtgärder vidtas för att nå detta mål?

Norrtälje 2016-11-30

Catarina Wahlgren
Vänsterpartiet

2017-02-16

NORRTÄLJE
KOMMUN

pORRlAUElmMUNSTmELSEj

Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V) om
jämstäfld snöröjning och halkbekämpnrng
Frågor:
Anser du att nuvarande snöröjning och halkbekämpnrng är förenlig med
begreppet jämställd snöröjning och halkbekämpning?
Om inte, vilka åtgärder vidtas får att nå detta mål?

Svar:
Jag anser att snöröjningen bör förbättras ytterligare för att det ska vara lätt, tryggt
och säkert för bam, föräldrar med barnvagn, äldre med rnllator och personer med
funktionsnedsättning att ta sig fram på gång- och cykelvägar. Detta utan att
riskera trafiksäkerheten i övrigt.
Teknik- och Klimatnämnden, som ansvarar för kommunens väghållning och
driften av de tekniska verksamheterna följer upp de förbättringsåtgärder som
redan initierats. Dessa ligger även till grund för kommande upphandlingar.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Box 800, 761 28 Norrtälje
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§6

Dnr 2016-002160 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om medborgadialoger
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 297, följande interpellation till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om medborgardialoger.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 6.

Beslutande sammanträde
Kommunalrådet Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 6.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.
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Interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (Mp)

Sedan oktober 2016 pågår ett 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 att det har dykt upp väldigt sparsamt med medborgare. Det har inte blivit
en särskilt bred dialog. Detta i sin tur kan bero på en rad saker. Till exempel kan det bero på att
medborgarna inte vet om att dessa träffar äger rum. Det kan också bero på att tiden eller platserna
är fel. Det kan bero på att 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 att 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 att invånardialoger är ett 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 att ha olika tema på träffarna eller genom att tydligare fastställa syfte
och hur återkoppling till deltagande medborgare ska ske.

Vi vill ställa följande frågor till kommunalrådet Ingrid Latidin:
•

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

Besvarande interpellation från Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
Jag instämmer i mycket av Vänsterpartiets resonemang och även den kritik som framförs.
Syftet med dialogerna var att invånarna skulle få möjlighet att träffa förtroendevalda, ställa
frågor och föra samtal, få återkoppling och komma med förslag på förbättringar mm. Tyvärr
har det inte fungerat som vi hoppats. Några av skälen till det tar Catarina Wahlgren upp i
interpellationen.
Men vi var redan från början också tydliga med all vi skulle utvärdera arbetet och tänka om,
om inte resultatet blev som vi önskade. Och då utfallet blev dåligt har vi därför nu avbrutit
dialogerna.
Jag delar din uppfattning om vikten av att nå ut till invånarna i kommunen - och att invånarna
får träffa politiker.
1) Kommunstyrelsekontoret håller på att ta fram ett förslag på hur vi kan göra när vi
återupptar invånardialogema men med ett annat upplägg. Förslaget kommer att
diskuteras och beslutats i demokrati- och jämställdhetsutskottet
2) Framtida marknadsföring/information kring invånardialoger kommer att ske med stöd
från kommunikationsavdelningen.
3) Återlcopplingsfrågan är viktig och kommer att ingå i det kommande förslaget från
kommunstyrelsekontoret.
4) Att invånarna blir medslcapande i samhällsutvecklingen.

Ingrid Landin,
Ordförande i demokrati - och jämställdhetsutskottet, (MP).
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförande om biljettregler inom S L
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Rohdin (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 298, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om nya biljettregler inom SL.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 7.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc......... ” Bilaga § 7.
Lennart Rohdin (L), Tommy Grönberg (SD), Kjell Jansson (M), Anders
Olander (C), Mikael Strandman (SD), Catarina Wahlgren (V), Anders
Fransson (ROOP), Henrik Hedensiö (M), Hanna Stymne Bratt (S) och
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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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 Nontälje - 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 Falk:
1. Vad har kommunen gjort för att få SL och Nobina att respektera att buss 676 är en
stombusslinje avsedd främst för resande mellan Stockholm och Norrtälje?
2. Vad avser kommunen göra fortsatt för att buss 676 ska återgå till att vara en stombusslinje
avsedd främst för resande mellan Stockholm och Nontälje?
3. Vad har kommunen gjort för att förhindra att de nya biljettreglema ska slå mot
invånare/resenärer på Nontälje landsbygd?

Lennart Rohdin (L)
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Svar på interpellation från Lennart Rohdin (L) om nya
biljettregler inom S L
Fråga:
Vad har kommunen gjort for att fa SL och Nobina att respektera att buss 676 är
en stombusslinje avsedd främst for resande mellan Stockholm och Norrtälje?
Vad avser kommunen göra fortsatt for att buss 676 ska återgå till att vara en
stombusslinje avsedd främst for resande mellan Stockholm och Norrtälje?
Vad har kommunen gjort för att förhindra att de nya biljettreglema ska slå mot
invånare/resenärer på Norrtäljes landsbygd?
Svar:
Stomlinje 676 är främst till för Norrtäljes invånare, och linjen är vår enskilt
viktigaste koppling mot Stockholm med ca 3000 pendlare per dag.
Norrtälje kommun har därför vid varje yttrande och samråd påtalat att det är av
yttersta vikt att ingångna avtal mellan Trafikförvaltningen och
kollektivtrafikoperatören följs, samt föreslagit åtgärder för att stärka buss 676
ytterligare som stombusslinje.
Norrtälje kommun bereddes inte tillfälle att yttra sig inför beslut om ändrade
biljettregler, men kommunen arbetar kontinuerligt med att informera och
påverka SL i syfte att förbättra kollektivtrafiken för våra invånare.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpellation från Hans Andersson (L)
till kommunstyrelsens ordförande angående risupplag
vid infarten till Rimbo vid Vallby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Hans Andersson (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 299, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om risupplag vid infarten till Rimbo vid
Vallby.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 8.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 8.
Hans Andersson (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk
Angående det risupplag som finns vid infarten till Rimbo vM 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.

Hans Andersson (L)
Södertjära den 23 november 2016
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Svar på interpellation från Hans Andersson (L) angående
risupplag vid infarten till Rimbo vid Vallby
Fråga:
Är det möjligt för kommunen att i framtiden transportera sitt ris till Salmunge
återvinningsstation som ligger 5 km från Rimbo?
Svar:
Det är viktigt att infarterna till kommunens orter upplevs trivsamma och
välkomnande, och jag delar interpellantens inställning till de negativa
konsekvenser som risupplaget vid Vallby för med sig.
Riset ska flisas och användas i Rimbo värmeverk. Det är givetvis positivt med
korta transporter, men denna plats är inte lämplig som upplag.
Teknik- och Klimatnämnden, som har ansvaret för driften av de tekniska
verksamheterna i kommunen kommer initiera och följa upp att en m er lämplig
hantering genomförs.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Besvarande av interpeflation från Robert Beronius (L)
till ordförande i barn- och skolnämnden om kollegialt
lärande och sårbarhet vid mindre skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Robert Beronius (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 300, följande interpellation till bamoch skolnämndens ordförande om kollegialt lärande och sårbarhet vid
mindre skolor.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 9.

Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc......... ” Bilaga § 9.
Robert Beronius (L), Joanna Lewerentz (M), Christian Hamnö (V), Lenneke
Sundblom (S) och Åsa Wennerfors (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(51)

I.,

Yl tViUPh.

Liberalerna

Jn I t 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 samverkansstyret i huvudsak två argument; vikten 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
Liberalerna i Norrtälje kommun

Svar på interpellation från Robert Beronius (L)
Robert Beronius ställer i en interpellation frågor angående kollegialt lärande och sårbarheten
vid mindre skolor.
1. Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas for att öka möjligheten till
kollegialt lärande vid skolor med få lärare?
2. Vilka andra åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att minska sårbarheten
för oplanerad frånvaro bland personalen på skolor med få lärare?
I det skolutvecklingsprogram som kommunfullmäktige den 20 juni 2016 antog med stor
majoritet så lyfts ett antal faktorer fram för god skolutveckling på alla våra skolor i
kommunen.
Svar p å fråga 1.
Vi vet att den mest avgörande faktorn för barns och elevers lärande och kunskapsutveckling
är den enskilde lärarens kompetens och skicklighet att utveckla undervisningens kvalitet. Som
en del i det arbetet så skapar vi nu förutsättningar för alla lärare att lära av varandra genom
olika ämnes och skolformsövergripande nätverk där pedagogerna är organiserade i arbetslag
och arbetar systematiskt och forskningsbaserat för att tillsammans utvärdera metoder och
arbetssätt i syfte att utveckla undervisningen och öka elevernas lärande.
Andra faktorer som lyfts i skolutvecklingsprogrammet är bland annat följande.
• En tydlig gemensam inriktning att alla elever skall nå sina mål och det är skolans
ansvar.
• Höga förväntningar på alla barn och elever
• Stark styrkedja med värdegrunds och resultatfokus
• Systematisk kvalitetsutveckling
• Ett starkt undervisningsfokus
® Skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer
• Resurser närmast linj en - där bamen och eleverna är
Svar på fråga 2
Som alla säkert vet så är det brist på behöriga lärare i hela landet. Så även Norrtälje kommun
står inför utmaningar att möta den bristen på både små och stora skolor. I vår kommun tillhör
alla mindre enheter ett rektorsområde/distrikt där både större och mindre skolor ingår. Alla
skolor och enheter har en lokalt upparbetad vikarielista som aktualiseras vid behov.

Norrtälje den 9 februari 2017
Olle Jansson (S)
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Dnr 2016-002163 092

Besvarande av interpellation från Robert Beronius (L)
till ordföranden i teknik- och klimatnämnden om
toaletterna och vänthallen på Norrtälje busstation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Robert Beronius (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 301, följande interpellation till
teknik- och klimatnämndens ordförande om toaletterna och vänthallen på
Norrtälje busstation.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 10.

Beslutande sammanträde
Teknik- och ldimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist (C) yttrar sig
och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 10.
Robert Beronius (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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F ö g a 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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Svar från teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist (C)
på interpellation från Robert Beronius (L)
Angående toaletterna i vänthallen på Norrtälje busstation:
1. Finns det någon konkret tidsplan for upprustningen och förbättringen av städningen
vid Norrtälje busstation och hur ser denna i så fall ut?
2. Vilka förbättringsåtgärder finns inplanerade?

Svar från Tommy Lundqvist:
1. Städning:
• Daglig städning 1 gång per timma med signering av ansvarig
• Kvalitetskontroller av städning och utrustning, en gång per vecka
• Storstädning, en gång per månad
® Förbättring av städutrustning och städtekniker som ska användas
• Förbättring av biotekniska medel som ska användas

2. Upprustning av anläggning:
• Redan åtgärdat:
- Viss upprustning av toalettstolar med tillbehör
- Byte av toalettpappershållare.
® Större ombyggnad:
- Processen påböijas v. 7.
- Förväntad behandling i KS och KF under våren
- Ombyggnationen förväntas vara klar under hösten 2017.

Tommy Lundqvist
Ordförande, teknik- och klimatnämnden
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Dnr 2016-002164 092

Besvarande av interpellation från Robert Beronius (L)
till barn- och skolnämndens ordförande om statsbidrag
för personalförstärkningar inom elevhälsan och
specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Robert Beronius (L) ställde med konmaunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 19 december 2016, § 302, följande interpellation till bamoch skolnämndens ordförande om statsbidrag för personalförstärkningar
inom elevhälsan och specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling.
”Interpellation etc........ ” Bilaga §11.

Beslutande sammanträde
Bam- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 11.
Robert Beronius (L) och Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig.

Utdragsb.estyrkande
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Fråga 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 lär 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
Liberalerna i Norrtälje kommun

Svar på interpellation från Robert Beronius (L)
Robert Beronius ställer i en interpellation frågor angående statsbidrag för elevhälsa,
specialpedagogiska insatser och hälsofrämjande skolutveckling.
1. Har Norrtälje kommun sökt statsbidrag för förstärkt elevhälsa?
2. Har Norrtälje kommun sökt statsbidrag för fortbildning av specialpedagogiska
insatser?
3. Har Norrtälje kommun sökt statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling?
4. Om svaret på någon av ovanstående frågor är nej, vilka åtgärder avser du vidta för att
Norrtälje kommun ska kunna ta del av statsbidragen för förstärkt elevhälsa,
specialpedagogik samt hälsofrämjande skolutveckling.
När det gäller 2016 års bidrag så stämmer det att bam och utbildningsförvaltningen inte sökte
bidraget för förstärkning av elevhälsan samt fortbildning för specialpedagogiska insatser.
Orsaken är att förvaltningen under året arbetat intensivt med att rekrytera personal till
basbemanningen av elevhälsan. Detta har gjort att förvaltningen inte heller avser att söka
bidraget för grundskoleverksamheten 2017, utan gör bedömningen att vi först och främst
måste se till att vi har en grundbemanning på den elevhälsoorganisation som finns. Detta är
svårrekryterade grupper, och det finns stor risk att vi får betala tillbaka sökt bidrag då detta
förutsätter att personaltätheten ökar. Dock avser förvaltningen att söka bidraget för
förstärkning av elevhälsan för gymnasieskolans del 2017. Detta ska användas för rekrytering
av en halvtidstjänst för uppdrag inom språkintrodulctionsprogrammet och för uppdrag inom
AST-profilen (Autismspektrumtillstånd) som startar hösten 2017. Det pågår också arbete med
att ta fram en kompetensutvecklingsplan.
När det gäller statsbidraget för hälsofrämjande skolutveckling så söktes för Rodengymnasiets
del, m en fick avslag på ansökan. För grundskolans del inkom inga initiativ från skolenheterna.
Dessutom var ansökningsperioden väldigt kort. Det är ännu oklart om statsbidraget går att
söka för 2017.
På m itt initiativ så har nu en rutin på förvaltningen införts så att Bam och Skolnämnden tidigt
är med i processen kring framtida statsbidragsansökningar inom nämndens
verksamhetsområde.
Norrtälje den 6 februari 2017
Olle Jansson (S)
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§12

Dnr 2016-000186 251

Investeringar 2016 - Mellingeholm 6:1, gatuanläggning
och VA-infrastruktur i nytt industriområde
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige anslår 39 010 tkr för nybyggnad av
gatuanläggning (24 260 tkr) och VA-försörjning (14 750 tkr) i
industriområde Mellingeholm 6:1.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Kommunstyrelsekontorets budgetram för 2018 avseende drift utökas
med 484 tkr avseende nybyggd gatuanläggning.
4. Finansieringen av årliga driftskostnader för gatuanläggning sker med
kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a. nyinvesteringar 2016-2017.
Kapitalkostnaderna för gatuanläggningen finansieras till fullo av
exploatören utifrån de faktiska kostnaderna i enlighet med 2:a
paragrafen i exploateringsavtalet.
5. Årliga tillkommande driftskostnader för VA-försöqning finansieras
inom VA-kollektivet och uppgår för perioden 2018-2021 till 241 tkr i
snitt per år.

Reservationer
Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Sammanfattning av ärendet
Investeringen avser nybyggnad av gatuanläggning med gc-väg samt VAförsörjning i industriområde Mellingeholm 6:1. Detaljplanen för
”Mellingeholm 6:1 med flera” vann laga kraft 2016-07-22. Området har
planlagts för småindustri och därtill hörande handel. Denna investering är
beräknad till en total kostnad av 39 010 tkr, för nybyggnad av gatuanläggning (24 260 tkr) och VA-försörjning (14 750 tkr). Gatuanläggningen betalas
av exploatören via gatukostnadsersättning, detta finns reglerat i 2:a
paragrafen i exploateringsavtalet. Kommunstyrelsekontorets budgetram
föreslås utökas för årliga kapital- och driftskostnader med 484 tkr från 2018
avseende nybyggd gatuanläggning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 3, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 258, den 21 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2016.

Utdragsbestyrkande
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Investeringskalkyl VA.
Investeringskalkyl Gata.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2012-000083 344

§13

Slutredovisning av investeringsprojekt - Investeringar
för utbyggnad av överföringsledningar Lönsvik Lindholmen Projekt 12010,15022,15044,
Norrvattenprojekt D1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
12010,15022 samt 15044.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2012 § 13 att anslå 96 000 tkr
för till anläggandet av överföringsledningar med tillhörande pumpstationer
från Lönsvik genom Mellingeholm till pumpstation nr 2 och överföring till
Lindholmens reningsverk genom Norrtäljeviken. Tilläggsanslag beviljades
sedan med 34 800 tkr i Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2015 §
205. Delprojekten VA-ledningar Mellingeholm - pumpstation 2 - sjöledning
till Lindholmen - ombyggnad av renshus Lindholmen är nu slutfört till en
kostnad av 84 560 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 4, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 260, den 21 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2016.
Översiktskarta.
Överföringsledningar mellan Lönsvik och Mellingeholm.
Anslutning av Silca industriområde inklusive pumpstationer.
Nya VA-ledningar mellan Mellingeholm och pumpstation nr 2.
Om- och tillbyggnad av pumpstation nr 2.
N y sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens reningsverk.
Ombyggnad av renshus vid Lindholmens reningsverk.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.
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§14

Dnr 2014-001490 214

Detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 3:30 i Estuna
och Söderby-Karl församling - Antagande enligt RBL
(2010:900)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 3:30 i
Estuna och Söderby-Karl församling med stöd av 5 kap 27 § PBL
(2010:900).

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ersätta allmän plats, parkmark till
kvartersmark för bostadsändamål. Detta för att kunna möjliggöra uppförande
av ett bostadshus. Byggrätten anpassas i detaljplanen för att överensstämma
med övrig bebyggelse i området. Då tomten är kuperad medges suterränghus. Planen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).
Med anledning av en skrivelse från fastighetsägaren för Söderby-Norrby
3:30 återremitterades ärendet vid kommunstyrelsens möte 2016-11-28.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 15, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 3, den 18 januari
2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2017.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse.
Granskningsutlåtande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.

Justerandes sign
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Beslutet ska skickas till
Plan och exploateringschef.
Handläggare, Plan och exploateringsavdelningen.
Plankoordinator, Plan- och exploateringsavdelningen.

Justerandes sign.
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§15

Dnr 2015-000480 214

Rättelse av plankarta, Detaljplan för del av fastigheten
Görla 8:1 i Frötu na församling samt del av fastig
heterna Tälje 4:45 och Tälje 4:62 i Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar
för detaljplan för del av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna församling samt del
av fastigheterna Tälje 4:45 och 4:62 i Norrtälje stad, rättas enligt 26 §
förvaltningslagen (1986:223), i enlighet med vad som framgår av
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2017-01-09.

Sammanfattning av ärendet
Efter att rubricerad detaljplan vunnit laga kraft och projekteringen av
brandstationen påböljades, upptäcktes ett fel i plankartan. Planbestämmelsen
för b l är felformulerad. En rättelse enligt 26 § förvaltningslagen har gjorts i
plankartan för rubricerad detaljplan. Rättelsen innebär ändring av
”stadigvarande vistelse” till ”logement” under planbestämmelsen b l.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 16, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 4, den 18 januari
2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2017.
Planlcarta med rättelse.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Plan och exploateringschef.
Handläggare, Plan och exploateringsavdelningen.
Plankoordinator, Plan- och exploateringsavdelningen.

Justerandes sign
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Dnr 2017-000044 041

Roslagsbostäders hemställan om investering för
markförvärv och nyproduktion i Rimbo enligt
marköverlåtelseavtal för fastigheten Rimbo-Vallby 5:91
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Roslagsbostäders markförvärv
samt nyproduktion av Rimbo-Vallby 5:91. Investeringen uppgår till totalt
47 mnkr.

Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Rimbo-Vallby 5:91 antogs av kommunfullmäktige den 7
november 2016. Roslagsbostäder planerar att producera 32 stycken
hyresrätter. Investeringen är på 47 mnkr varav markförvärv på 1,65 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 17, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 20, den 18 januari 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2016.
Marköverlåtelseavtal Rimbo Vallby
Rimbo-Vallby med källare 1450kr 160510 styrelsebeslut 160518.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Anders Fransson (ROOP), Anders Olander (C), Olle Jansson
(S), Hans Andersson (L), Johannes Folkesson (V), Roger Pettersson (S),
Ingrid Landin (MP), Göte Vaara (KD), Tommy Grönberg (SD) och Tommy
Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar av avslag på kommunstyrelsens förslag.
Bino Drummond (M), Joanna Lewerentz (M), Göran Brodin (M) och Ann
Lewerentz (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Roslagsbostäder

Justerandes sign
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Dnr 2016-002169 206

Förslag till återbetalning av delar av uttagna avgifter
(för 2016) enligt plan- och bygglovstaxan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Bygg- och miljönämnden
återbetalar sammanlagt 2 484 920 kr (motsvarande ca 2070 tim)
fördelat till 569 kunder som fatt bygglov under perioden 1 januari
2016 till 12 september 2016 for följande åtgärder:
-

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus med eller utan tekniskt
samråd.

-

Nybyggnad av fritidshus med eller utan tekniskt samråd.

-

Nybyggnad av komplementbyggnad med eller utan tekniskt samråd.

-

Nybyggnad av flerbostadshus.

-

Nybyggnad av övriga byggnader (t ex verksamhetslokaler) med eller
utan tekniskt samråd.

-

Tillbyggnad komplementbyggnad med eller utan tekniskt samråd.

-

Tillbyggnad <=15 kvm utan tekniskt samråd.

-

Tillbyggnad som innehåller bostäder (dvs. tillbyggnad av fritidshus,
en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus) med eller utan tekniskt
samråd.

-

Tillbyggnad i övrigt, med eller utan tekniskt samråd.

2. Berörda kunder framgår av bilaga 1 till bygg- oeh miljökontorets
tjänsteutlåtande, återbetalningssumman i kolumn ”Återbetalning ca
25 % av debitering.
3. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av
prissättningen i plan- oeh bygglovstaxan samt att kontrollera 2015 års
debitering.

Sammanfattning av ärendet
För plan- och bygglagen gäller från och med den 1 januari 2016 en helt ny
taxekonstruktion, vilken har varit svår att förutse konsekvenserna av. Vid
tillämpning av den nya taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen har
bygg- och miljökontoret uppmärksammat att den uppskattade
medeltidsåtgången, p.g.a. genomförda effektiviseringar, för några av
åtgärderna har skattats för högt. Med anledning av detta fick Bygg- och
miljökontoret i uppdrag att återkomma med förslag till återbetalning av delar

Utdragsbestyrkande
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av uttagna avgifter (for 2016) enligt plan- och bygglovstaxan. Kontoret har
nu tagit fram ett förslag till återbetalning baserat på de ärendetyper som
skattats för högt. Återbetalning föreslås för sammanlagt 2 484 920 kr
(motsvarande ca 2070 tim) fördelat till 569 kunder som fått bygglov under
perioden 1 januari 2016 till 12 september 2016.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 18, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 3; den 18 januari 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 januari 2017.
Bilaga 1 Beslut i bygg- och miljönämnden den 8 december 2016.
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse bygg och miljökontoret.
Bilaga 2:1 Lista över ärenden och summor som ska återbetalas
(återbetalningssumman i kolumn ”Återbetalning ca 25 % av debitering”).
Bilaga 2:2 Delårsrapport 2 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016,
augusti månad 2016.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Ingmar Wallén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign
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§18

Dnr 2016-001818 003

Policy för representation, gåvor och personalförmåner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar policy för representation, gåvor och
personalförmåner med tillhörande riktlinjer att gälla från och med
den 1 mars 2017.
2. Policyn för representation, gåvor och personalförmåner ersätter
tidigare beslut som reglerar representation, gåvor och
personalförmåner.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns invånare ska känna förtroende för alla som företräder
Norrtälje kommun. Alla medarbetare och förtroendevalda inom Norrtälje
kommun ska följa policyn för representation, gåvor samt personalförmåner
och agera på ett etiskt försvarbart sätt när det gäller alla former av
representation. Policyn för representation, gåvor och personalförmåner
fastställer förutsättningar för intern och extern representation.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 23, den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 17, den 18 januari 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2017.
Policy för representation, gåvor och personalförmåner samt tillhörande
riktlinjer.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Anders Fransson (ROOP) och Henrik
Hedensiö (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robert Beronius (L) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Kommunstyrelsekontorets personalavdelning.

Justerandes sign
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§19

Dnr 2017-000240 091

Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M)
om socionomer i förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) lämnar in följande motion om
socionomer i förskolan.
”Motion etc....... ” Bilaga § 19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till Kommunfullmäktige angående

Socionomer i förskolan
Det är vetenskapligt bevisat att ju tidigare du upptäcker att ett barn far illa, desto större är
möjligheterna att detta barn får ett gott liv.
Det sparar både den enskilde individens lidande och är en stor kostnadsbesparing för
samhället.
I Norrtälje kommun har man sedan en långtid arbetat med att informera personal i skola
och förskola om vikten av att våga anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Det har
ökat personalens medvetenhet om att lyssna på signalerna.
Trots detta är det vanligaste scenariot att barnet/ungdomen blir aktualiserad först vid 10-13
års ålder. Det innebär år som gått till spillo för den enskilde och dennes familj och stora
kostnader för vår kommun när insatsen som behöver sättas in blir tyngre och kostsammare.
I ett antal kommuner i Sverige har man infört begreppet "socionom i förskolan" och anställt
socionom er i syfte att ännu tidigare upptäcka barn som far illa och för att stärka övrig
förskolepersonal sitt arbete. Detta med mycket goda resultat.

Därför föreslår vi:
Att ge i uppdrag till Socialnämnden och Barn- och skolnämnden att samverka i att anställa
socionom /er i förskolan.

Norrtälje den 2 februari 2016

Ann Lewerentz, M

Bo Wetterström, M
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Dnr 2017-000297 091

Motion från Mikael Strandman (SD) om att begära
anstånd i mottagandet av kommunanvisade flyktingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.

Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) lämnar in följande motion om att begära anstånd i
mottagandet av kommunanvisade flyktingar.
”Motion etc.........” Bilaga § 20.

Utdragsbestyrkande
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Motion om att Norrtälje kommun ska begära anstånd i mottagandet av
kommunanvisade nyanlända ( 2 0 1 6 : 38 )
Enligt den nya anvisningslagen (2016:38) så åläggs Sveriges kommuner att ta emot ett visst
antal nyanlända varje år. För Norrtäljes del är det ca 400 personer 2016-2017. Ytterligare 300
personer är prognostiserat för 2018-2020. Av dessa är ca 80% ensamkommande män, de flesta
från Mellanöstern, Nordafrika och Afghanistan.
För att klara av att ordna boende för alla dessa nyanlända har samverkansstyret ålagt
kommunens tjänstemän att ta fram en handlingsplan. Denna innefattar- 9 punkter, och
benämns ”9-punktsprogrammet”.
I ”9-punktsprogrammet” forslås det bland annat att 40% av de lediga lägenheterna som frigörs
vaije år i Roslagsbostäders fastighetsbestånd (den kommunala bostadskön) ska gå till
nyanlända.
Vidare så ska 20% av Campus Roslagens frigjorda ungdomsbostäder/studentlägenheter gå till
nyanlända vaije år.
Dessutom planeras det for hundratals modullägenheter i kommunen, främst på
Campusområdet till en styckkostnad av 450 000 SEK/modullägenhet vilket skulle ge en total
kostnad på 70 miljoner SEK. Troligtvis ännu mer.
Vid tidigare bostadslöshet hos svenska medborgare i kommunen har mycket lite gjorts för att
komma till rätta med detta. Att nu samverkansstyret gör dessa prioriteringar för att ordna fram
eget boende till utländska medborgare, varav 80% är ensamstående män, kommer att väcka
stor frustration hos kommuninvånarna.
Ovanstående åtagande kommer att allvarligt hota kommunens ekonomi. Utöver kostnaden för
anskaffning av bostäder kommer denna mängd av nyanlända att ge mycket stor belastning på
socialförvaltning och skola då statens finansiella stöd för dessa endast är under två år.

Med den tanke på ovanstående och den mycket svåra bostadssituation som råder i Norrtälje
kommun föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att meddela Migrationsverket att med hänvisning till
rådande bostadssituation i kommunen kommer Norrtälje kommun att avstå från allt
mottagande av kommunanvisade nyanlända under perioden 2017-2019.

För Sverigedemokraterna Norrtelje, 2017-01-15

Mikael Strandman, gruppledare
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§21

Dnr 2017-000296 091

Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M)
om bostäder tili uteliggare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) lämnar in följande motion om
bostäder till uteliggare.
”Motion etc........ ” Bilaga § 21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(51)

.-.ORRTÅUE KOMMUNSTYRELSE

2017 - 02" 0 ?
Motion till Kommunfullmäktige

Bostäder till våra ”uteliggare”.

Trots två års ansträngningar, så finns det fortfarande inga bostäder till våra
”uteliggare”. Detta är i sig anmärkningsvärt då Socialnämnden under
denna period fått fram hundratals bostäder till andra grupper.
Vi föreslår därför:
Att Socialnämnden tar sitt ansvar och förmår Roslagsbostäder att avsätta
cirka 15- 20 lägenheter till denna grupp.
Samtidigt släpper man kravet på att de hemlösa ska träna sig och bo och
kvalificera sig till olika boendeformer mot det slutliga trappsteget - en
egen bostad.
Modellen kommer ursprungligen från New York under namnet Housing
first.
Norrtälje den 3 februari 2017

Ahn Lewerentz, M

Bo Wetterström, M
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§22

Dnr 2017-000278 091

Motion från Kjell Jansson (M) om att erbjuda
omvandling till bostadsrätter i Roslagsbostäders
bestånd i Rimbo
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) lämnar in följande motion om att erbjuda omvandling till
bostadsrätter i Roslagsbostäders bestånd i Rimbo.
”Motion etc......... ” Bilaga § 22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(51)

M otion

Roslagsbostäder är dominerande förvaltare av hyresbostäder i Rimbo. Det finns
fa bostadsrätter i Rimbo vilket gör att bostadsmarknaden inte fungerar. Det är
liten rörelse (flyttkedjor) som gör att fa väljer att flytta från sin villa på äldre
dagar. Jag föreslår därför att hyresgästerna i Roslagsbostäders bestånd erbjuds
ombildning till bostadsrätt.
Rimbo har ett strategiskt läge nära Arlanda och Stockholm samt Uppsala.
Vilket gör att Rimbo borde utvecklas positivt med ökad befolkning och
företagande. Kommunens övergripande planering bör därför överväga ökad
bostadsproduktion även av bostadsrätter. För att underlätta en marknad för
bostadsrätter så är ombildning nödvändig.

Jag föreslår att: Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelsen i Roslagsbostäder att
erbjuda boende i beståndet ombildning till bostadsrätter i Rimbo

Norrtälje den 16 februari 2017
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§23

Dnr 2017-000279 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om åtgärder
som minskar verksamhetens klimatpåverkan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V), Johannes Folkesson (V),
Ingela Brinkefeldt och Ghazaleh Karami (V) lämnar in följande motion om
åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan.
”Motion etc.........” Bilaga §23.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(51)

L L ti/ ä

V änsterpartiet
Norrtälje

0?/

Motion till kommunfullmäktige
Människans sätt att leva påverkar vår jord på ett mer och mer märkbart sätt. Nu är det inte bara i
Peking människor varnas för att gå ut till följd av luftföroreningar, nu senast rapporterades det
från grannlandets huvudstad Oslo. Klimatförändringar jorden över tvingar fler och fler människor
på flykt och leder till stora konsekvenser för oss alla. Risken är också att klimatförändringarna
accelererar när vi har fått en president i ett stort och inflytelserikt land som använder sig av
alternativa fakta och vägrar se en framtid bortom nästippen. I dessa tider är det extra viktigt att vi i
Sverige och Norrtälje fortsätter att förhålla oss sakligt till läget. Trots att världsläget sprider
uppgivenhet är det viktigt att vi fortsätter att göra vårt bästa för att minska vårt bidrag till
klimatförändringarna.
Vänsterpartiet föreslår:
•

Att 1 % av varje nämnds budget avsätts för åtgärder som minskar verksamhetens
klimatpåverkan.

•

Att dessa åtgärder särredovisas för att kunna följas.

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Ingela Brinkefeldt

Ghazal Karami

Johannes Folkesson
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§24

Dnr 2017-000298 092

Interpellation från Mikael Strandman (SD) m.fl. till
kommunstyrelsens ordförande om planering på
Norrtäljes landsbygd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD), Ingmar Ögren (SD), Sune Rehnberg (SD) och KarlGöran Edberg (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planering på Norrtäljes
landsbygd.
”Interpellation etc............” Bilaga § 24.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(51)

ko m m u ttr ö

Interpelfation till
IVWfénämaclens-erdförande
avseende planering på Norrtäljes
landsbygd. (170121)

l

Bakgrund

\

Vi upplever nu ett stort tryck på bostadsmarknaden i hela

<
\

\

V

,
|

Stockholms län från de expansiva arbetsmarknaderna i
Stockholm och Uppsala.
I Norrtälje finns en politisk samsyn att alltfler fritidshus
kommer att omvandlas till permanentbostäder.
Byggandet i Norrtäljes glesbygd begränsas av

halvsekelgamla detaljplaner, som är uppgjorda efter grundförutsättningen att enbart bygge av
fritidshus är aktuellt.
Utbyggnad av kommunalt VA i Norrtäljes gles bygd har havererat på grund av höga kostnader för
långa ledningar, med resultat att utbyggnaden har begränsats och brukarkostnadema höjts.
Det finns numera åtskilliga miljö- och hälsomässigt godtagbara lösningar för enskilt avlopp.
Frågor
Anser Bygg- och Miljönämndens ordförande att dagens efterfrågan på tidigare ffitidsfastigheter för
permanentboende är sådana ”nya förhållanden av stor allmän vilä som inte har kunnatförutses vid
planläggningen ” som avses i PBL §39 och avser hon i så fall ta initiativ till ändring av berörda
detaljplaner för utökad byggrätt?
Anser Bygg- och Miljönämndens ordförande att dagens tekniska lösningar för enskilt VA ger
godtagbart skydd för hälsa och miljö så att utökad byggrätt för permanentbebyggelse kan planeras
även där kommunalt VA inte finns framdraget?
Mikael Strandman SD
NORRTÄLJE KOW/UsSTYRU&t:;

Ingmar Ögren SD
i
Sune Rehnberg SD
Karl Göran Edberg SD

2öl/ “T*' & J

|
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§25

Dnr 2017-000295 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till Campus
Roslagen AB:s ordförande om bolagets ändamål
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till Campus Roslagen AB:s ordförande om bolagets ändamål.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 25

Beslutet ska skickas till
Campus Roslagens AB:s ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(51)

In te rp e lla tio n till O rd fö ra n d e i C am p u s R o s la g e n O lle Ja n sso n

Campus Roslagens verksamhet har i bolagsordningen fatt direktiv om ändamål.
Bolaget ska verka för etablering av företag och eftergymnasiala utbildningar
samt tillhandahålla studentbostäder och därmed förenlig verksamhet på bolagets
fastigheter.
Campus syfte med eftergymnasiala utbildningar har tappat sin legitimitet sedan
Handelshögskolan avvecklat sina utbildningar. Idag är det ett fatal utbildningar
som har verksamhet på området.
Den styrande minoriteten håller nu på att ändra användning i befintligt bestånd
från studentbostäder till bostäder för nyanlända.
Detta gör att bolaget inte följer Kommunfullmäktiges ändamål i
bolagsordningen utan blir indirekt ett allmännyttigt bostadsbolag.
Fråga 1. När kommer du lyfta ändring av ändamålet för Campus till
Kommunfullmäktige?
Fråga 2. När kommer du föreslå Kommunfullmäktige att överföra
utbildningsansvaret till kommunen och fastighetsförvaltningen till
Roslagsbostäder?

Norrtälje den 8 februari 2017
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§26

Dnr 2017-000292 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämn
dens ordförande om våldsutsatta kvinnor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om våldsutsatta kvinnor.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 26.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
/ / /

/:>

r y ,r

38(51)

Interpellation till Ingrid Landm, Socialnämndens ordförande angående
våldsutsatta kvinnor
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för 2015, polisanmäldes 29 000 fall av misshandel
av kvinnor över 18 år. Varje år dödas ca 15 kvinnor som följd av, en ofta långt pågående
misshandel.
Dessutom anmäldes 1840 fall av grov kvinnofridskränkning. Men mörkertalet är stort
eftersom en stor andel våldsutsatta aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den
nära relationen. Omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer kommer aldrig
till polisens kännedom enligt uppskattningar.
Detta är ett "glömt" problem som det dessvärre talas tyst om.
Jag skulle vilja veta hur du, Ingrid Landin, socialnämndens ordförande, jobbar för att fler
kvinnor ska få styrkan att våga anmäla misshandel?
Jag undrar hur du säkerställer dessa kvinnors framtida säkerhet i form av skyddade boenden
mm.
Hur jobbar du rent generellt för att öka kvinnors säkerhet i vår kommun och för att
förebygga våd i nära relationer?
Ann Lewerentz, M
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§27

Dnr 2017-000291 092

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämn
dens ordförande om ensamkommandes mående på
HVB-hem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande om ensamkommandes mående
på HVB-hem.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 27.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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39(51)

^SnTiELS?)
!. 0

Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande angående
ensamkommandes mående på HVB-hem
Många ensamkommande flyktingungdomars ålder räknas nu upp av
Migrationsverket, vilket gör att fler kommer att bli avvisade ur landet.
Samtidigt rapporteras det från olika håll i landet om att många av dessa (i de
flesta fall), pojkar mår dåligt och oro uppstår på de olika boendena. Det
rapporteras också om ett antal fall av självmord och att alltfler blir deprimerade
och suicidala, det talas också om risk för en självmordsvåg bland dessa unga.
Mina frågor är:
Hur ser beredskapen för att alltfler mår dåligt ut på kommunens boenden vad
gäller tillgång till psykologhjälp, personaltäthet, kompentensen hos personalen
mm ?
Vad gör du för att vi inte ska få en självmordsvåg hos ungdomar som är
placerade i vår kommun?

Ann Lewerentz, M
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§ 28

Dnr 2017-000293 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen
Klimatklivet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen
Klimatklivet.
”Interpellation etc.......” Bilaga § 28.

Beslutet ska skickas till
Kommunalrådet Ingrid Landin

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Vänsterpartiet
Norrtälje

Interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (MP)
Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om for 2017.
Sedan 2015 bar över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram
till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.
Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller
en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som
huvudsakliga
syfte
att
minska
växthusgasutsläppen.
Även
spridning
och
marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och
sysselsättning är önskade effekter.
Vilka typer av åtgärder kan få stöd?
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter,
industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:
Laddinffastraktur för elfordon
Biogasanläggningar
Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
Utbyggnad av mindre ij ärr värmenät
Lustgasdestruktion i sjukvården
Cykelbanor och infrastruktur för cykel
Kommunikationsinsatser
De åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet ska vara mer ambitiösa än vad lagen kräver.
Stöd ges inte till åtgärder som redan är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.
Klimatldivet kan ge medel till åtgärder ' som identifierats vid energikartläggningar och
energideklarationer
eller
kostnads/nyttoanalyser,
som
komplement
till
strukturfondsfinansiering.
Vänsterpartiet i Norrtälje har länge drivit på en utfasning av fossila bränslen i kommunen. Vi
har också varit aktiva för en kraftig utbyggnad av cykelvägnätet i hela kommunen. Därför är
mina frågor idag:
•

o

Kan kommunalrådet se att några av ovanstående (eller andra) områden finns i
Norrtälje kommun och skulle lämpa sig att ansöka om medel hos Naturvårdsverket
för?
Avser du att driva på att detta kommer det att göras?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§29

Dnr 2017-000294 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommun
styrelsens ordförande om badhuset i Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om badhuset i
Hallstavik.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 29.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(51)
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V änsterpartiet
Norrtälje

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk

Det kan tyckas att denna interpellation skulle ställas till Kultur och
Fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C), men vi tror att beslut om
investeringar i badhus snarare tas i kommunstyrelsen. Därför har vi valt att ställa
denna fråga till Ulrika Falk (S).
Badhuset i Hallstavik är, som de flesta av oss vet, i dåligt skick. Just nu får
badhuset tillstånd att bedriva sin verksamhet ett år i taget. Hur länge detta kan
pågå är det ingen av oss som vet. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att hela
kommunens befolkning har goda möjligheter att lära sig simma samt badvett
och livräddning. Vi har ännu .inte hört någonting om vad som planeras för
Hallstavik. Eftersom badhuset bara har tillstånd att bedriva verksamhet i ett år
och ett nytt badhus inte står klart på ett år vore det rimligt att någon typ av
planering nu tog form. Vår fråga är:
• Vilka planer finns för badhuset i Hallstavik, ska det renoveras, ska det
byggas någonting nytt?
• På vilket sätt förväntas Hallstaviks skolelever kunna delta i
simundervisning under kommande år - är tanken att Hallstaviksboma
ska pendla för simundervisning?
• När beslutas en långsiktig lösning för simundervisning/bad i
Hallstavik?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§ 30

Dnr 2017-000299 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrel
sens ordförande om Sika industriområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Sika industriområde.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 30.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande ang. Sika
Industriområde.

Etableringen av Sika Industriområde beslutades på initiativ av den tidigare
Borgerliga majoriteten i kommunen. Strategin var då att bygga ut området
stegvis efter behov och efterfrågan. Skälet till det var att finansieringen av
infrastruktur gator och V-A inte skulle belasta kommunens
investeringsutrymme. Dessutom var det viktigt att inte låna upp pengar.
Strategin var också att en ekonomisk kalkyl för området skulle tas fram med
syfte att markpriset skulle finansiera investeringarna. Nu är samtliga gator
byggda och klara men vi ser inte ett enda bygge som är igång. Flera tunga
företag framför besvikelse över att de inte ges utrymme att få etablera sig på
området.

Mina frågor:
1. Vad har investeringarna kostat?
2. Hur stora är intäkterna för markförsäljningar som genomförts?
3. Vad har kvadratpriset för försäljningarna legat på?
4. Varför har du i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande sett till att
tunga intressenter inte fått köpa mark?
5. Tycker du att det är en bra näringspolitik i kommunen när tjänstemännen
styr vilka företag som får etablera sig?

Norrtälje den 20 februari 2 0 17
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§31

Dnr 136839

Representant i Roslagens Sparbanks stiftelse
Ungdomsboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Joanna Lewerentz (M) till representant i
Roslagens Sparbanks stiftelse Ungdomsboende till och med årsstämma
2018.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Nordström (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande
från uppdraget som representant i Roslagens Sparbanks stiftelse
Ungdomsboende 2016-09-26, § 205.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Roslagens Sparbank
Joanna Lewerentz
Registret
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Dnr 136852

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nuvarande ersättare Stina Berg (M) till ledamot
och Roland Brodin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Mats Hultin (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen vid sammanträde 2016-12-19, 288.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Stina Berg
Roland Brodin
Löneavdelningen
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 136862

Val av ersättare för ombud i KSL, kommunförbundet
Stockholms län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ann Lewerentz (M) till ny ersättare for ombud i
KSL, Kommunförbundet Stockholms län.

Sammanfattning av ärendet
Mats Hultin (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från
uppdrag som ersättare för ombud i KSL, vid sammanträde 2016-12-19, 288.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
KSL
Ann Lewerentz
Registret

Utdragsbestyrkande
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§34

Dnr 136856

Val av ledamot i val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nuvarande ersättaren Ola Nordstrand (V) till
ledamot och Jessica Hilwéyn (V) till ny ersättare. ,

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas ledamöter och ersättare valdes 2016-12-19 och då lämnades
ledamotsplatsen för (V) vakant.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Val- och förtroendemannanämnden
Ola Nordstrand
Jessica Hilweyn
Löneavdelningen
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000019 102

Sten Arrhenius (M
), avsägelse från uppdrag I Teknikoeh klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sten Arrhenius (M) begärt entledigande och
väljer Magdalena Schröder (M) till ny ersättare i teknik- och klimatnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Sten Arrhenius (M) avsäger sig i skrivelse 2017-01-09 uppdrag som ersättare
i teknik- och klimatnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Sten Arrhenius
Magdalena Schröder
Löneavdélningen
Registret
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Dnr 2016-001413 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank, vilkas mandat
går ut vid årsstämma 2017
Kommunfullmäktiges beslut
KommunMlmäktige väljer Sara Sundblom (S) till huvudman till och med
årsstämma 2019.
KommunMlmäktige väljer Louise Angleryd (M), Roland Eriksson (S), Lena
Norén Mellin (S) och Lenneke Sundblom (S) till huvudmän till och med
årsstämma 2021.

Sammanfattning av ärendet
Mandatet går ut för fem huvudmän i Roslagens Sparbank vid årsstämma
2017. Huvudmännen i Roslagens Sparbank, som utses av kommunfull
mäktige ska vara indelade i fyra grupper om fyra huvudmän. Gruppen med
mandatperiod som går ut 2017 är fem, medan gruppen med mandatperiod
som går ut 2019 är tre, därför väljs en av huvudmännen till och med
årsstämma 2019.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Roslagens Sparbank
De valda
Registret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000179 102

Bo Blideman (MP), avsägelse från platsen som
ersättare i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Bo Blideman (MP) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och uppdrar till kommun
kansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Bo Blideman (MP) avsäger sig i skrivelse 2017-02-07 uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Bo Blideman
Löneavdelning

Utdragsbestyrkande
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.Dnr 2017-000277 102

Sandra Ljunggren (Oberoende f.d. SD), avsägelse av
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljare Sandra Ljunggren (Oberoende f.d. SD) begärt
entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och uppdrar
till kommunkansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Ljunggren (Oberoende f.d. SD) avsäger sig i skrivelse 2017-02-20
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Sandra Ljunggren
Löneavdelningen
Registret

Utdragsbestyrkande
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§39

Dnr 136866

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

KS 2016-5 042
Månadsrapport per den 31 oktober 2016 för kommunkoncernen.

KS 2017-239 006
Meddelande från Sandra Ljunggren att hon från och med 26 januari inte
tillhör Sverigedemokraterna utan är partipolitiskt obunden.
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