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Plats och tid

Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje, Kl 17.30-22.10

Beslutande

Se närvarolista/sammanräkningsprotokoll

Övriga närvarande

Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Ingrid Landin (MP) och Irene Solberg Ruhn (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 12 april 2017, Kl 13.00

Underskrifter

§§ 40-69

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-04-03

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Ingmar Wallén
Jens Andersson
Per Lodenms
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors

§48
Ja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nej

§55
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

t. 19.20

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

"

Nej

Ja

§57
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej

Ja

(Lennart R ohdin)

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

nr

KD
S

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

V
V
MP
MP
MP

N
N
N
N
N
N
N
N
N

¥ (Anders
Jonsson)

-

-

"

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

N
N
N
N
N
N
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Nej
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Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

F (Etel Söder
man Sandin)

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Nej
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Nej
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Nej
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Nej
Ja
Ja
Nej
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Mikael Strandman
Tommy Grönberg
Karl-Göran Edberg
Anders Fransson

SD
SD
SD
ROOP

N
N
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej

Avstår
Ej röstat
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson

M
M
M
M

N
N
N

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Roland Brodin
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Carina Jansson
Hans Andersson
Aleksandar Srndovic
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

F (H enrik
H edensiö)

M
C
C
C
L
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N t. 21.50
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F (D ennis
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s
s
s
s
V
MP
SD
SD
SD

-

-

Nej

-

Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
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Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ej röstat
Ej röstat

N

Nej

Ja

Nej

NTj

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

-

Ekström )

Irene Brändström

ROOP

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Henrik Hedensiö
Susanne Lippert Enquist
Klas Zettergren
Johnny Mattsson
Johnny Pettersson
Britt-Inger Kjellberg
Gail Watt

M
M
M
M
M
M

(Annette
Tagesson)

N t.21.05
N
N
F
N
N t. 21.50
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M
C
C
C
L
L
KD
KD
S

Joanna Lewerentz
Bengt Ericsson
Jane Trepp
Louise Branting
Lennart Rohdin
Robert Beronius
Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin

N
N
N
N
N Tj f 19.20 (Åsa
N
N
N
NTj (Måns

-

-

-

-

-

Ja
-

-

-

-

-

-

-

W ennerfors)

Nej

-

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

N ilsson)

s

Anders Jonsson

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

Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Britt Storm
Sven-Olov Jansson
Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Marie Larsén
Camilla Rydstrand
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Mikael Brunnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

NTj (Anders
Jonsson)

N
N
TTF
F
N
N
N
N
F
N
F
NTj (Olivia Sandberg)
N
F
N
F
-

-

-

-

-

Nej

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja
21
Nej
31
Avstår 1
Ej röst 3
Ja
2
Nej
2
Ej röst 1

Ja
Nej

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

22
7
5

Ja
Nej

2
2

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

79
11
5

Ja
Nej

33
28
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^

Nej

Ej röstat
-

31
26

|

-

-

Ja
Nej
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-
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4

«

-

-

-

Närvarande
Frånvarande

Ledamöter

-
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23
Nej
33
Avstår 1
Ej röst 4

26
30
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Nej

2
3

Ja
Nej

28
33

NORRTÄL]E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5(43 )

Sammanträdesdatum

2017-04-03

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§40

Dnr 131600

7

Val av justerare och tillkännagivande om justering..............................7
§ 41

Dnr 2017-000298 092

8

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman (SD) m.fl. till
kommunstyrelsens ordförande om planering på Norrtäljes Iandsbygd8
§ 42

Dnr 2017-000295 092

9

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till Campus
Roslagen AB:s ordförande om bolagets ändamål................................9
§43

Dnr 2017-000292 092

10

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om våldsutsatta kvinnor........................ 10
§44

Dnr 2017-000291 092

11

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om ensamkommandes mående på HVBh e m ....................................................................................................... 11
§45

Dnr 2017-000293 092

12

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen Klimatklivet...... 12
§ 46

Dnr 2017-000294 092

13

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunstyrelsens ordförande om badhuset i Hallstavik................... 13
§ 47

Dnr 2017-000299 092

14

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Sika industriområde.................... 14
§48

Dnr 2017-000351 091

15

Besvarande av motion från Kjell Janssons (M) om avvecklingen av
högstadiet på Rådmansö skola............................................................15
§ 49

Dnr 2017-000339 303

16

Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2017............................16
§50

Dnr 2017-000130 206

18

Bestämmelser för reduktion av VA-avgifter vid onormal förbrukning 18
§51

Dnr 2017-000342 251

19

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i
Norrtälje stad (bostadsrätter)............................................................... 19
§52

Dnr 2017-000340 3

20

Investering 2017 - Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för
Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl........... :........................................ 20
§ 53

Dnr 2017-000344 010

22

Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan 20192020 ...........................................................................................................22
§54

Dnr 2008-001629 106

24

Fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns åtagande i
Norrvatten..............................................................................................24
§ 55
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Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive riktlinjer................ 26
§ 56

Dnr 2017-000347 027

28

Policy mot hot och våld samt riktlinjer för arbete mot hot och våld för
medarbetare samt förtroendevalda....................................................28
§ 57

Dnr 2017-000357 111

30

Kommunal folkomröstning genom folkinitiativ avseende
glesbygdsskolor och kommunalt glesbygdsprogram........................ 30
§ 58

Dnr 2017-000500 091

32

Motion från Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) om att lägga
ut städning på entreprenad.................................................................. 32
§ 59

Dnr 2017-000446 092

33

Interpellation från Hans Andersson (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om flytt av grundsärskoleverksamheten.......................... 33
§ 60

Dnr 2017-000501 092

34

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Hallstaviks badhus......................................................................... 34
§61

Dnr 2017-000502 092

35

Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens
ordförande om detaljplan för verksamhetsområdet i Älmsta..............35
§ 62

Dnr 2017-000503 092

36

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens
ordförande om kommunens uppfyllande av bosättningslagen.......... 36
§ 63

Dnr 2017-000349 102

37

Per Lodenius (C), avsägelse av uppdrag i Skärgårdsstiftelsen....... 37
§ 64

Dnr 137680

38

Val av två ledamöter och en ersättare till styrelsen i Tak och Fasad
AB.......................
38
§ 65

Dnr 137684

39

Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen i Smeden 1 .......... 39
§ 66

Dnr 2017-000510 102

40

Ahmet Kozaragic (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige...............................................................................40
§ 67

Dnr 2017-000476 102

41

Håkan Stolt (ROOP) Avsägelse från uppdraget som huvudman i
Roslagens Sparbank............................................................................ 41
§ 68

Dnr 2017-000511 102

42

Roger Pettersson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.................................42
§ 69

43

Meddelanden........................................................................................ 43
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Kommunfullmäktige

§40

Dnr 131600

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Ingrid Landin (MP) och Irene Solberg Ruhn (M)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 12 april 2017, 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.

Utdragsbestyrkande
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§41

Dnr 2017-000298 092

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman
(SD) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande om
planering på Norrtäljes landsbygd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) m.fl. ställde med kommunfullmäktiges
godkännande vid sammanträde den 20 februari 2017, § 24, följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planering på Norrtäljes
landsbygd.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 41.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 41.
Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(43 )

kö

Interpellation till Bygf^-eeb- J
IVWfénämÄcl&HS-erdförande
avseende planering på Norrtäljes
landsbygd. (170121)
Bakgrund
f Vi upplever nu ett stort tryck på bostadsmarknaden i hela
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 fritidsfastigheter för
permanentboende är sådana ”nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses 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 KÖfJfV!frfiYKttAC;
Ingmar Ögren SD
Sune Rehnberg SD

Ö if l!

Karl Göran Edberg SD

A rf'Yl-''

s

2017-03-31

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Mikael Strandman mfl (Sd)
angående planering på Norrtäljes landsbygd
Frågor:
' - Anser du att dagens efterfrågan på tidigare fritidsfastigheter for
permanentboende är sådana ”nya förhållanden av stor allmän vild som inte
har kunnat förutses vid planläggningen” i PBL och avser hon i så fall ta
initiativ av berörda detaljplaner for utökad byggrätt?
- Anser du 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?
Svar
- Detaljplaneverksamheten i Norrtälje kommun är avgiftsfinansierad. Jag avser
därför inte ta initiativ till ett generellt arbete med att ändra detaljplanerna för
tidigare fritidshusbebyggelse, vilket skattebetalarna i så fall får bekosta.
Inkommer fastighetsägarna däremot med en förfrågan om detaljplaneändring
för ökad byggrätt ser jag positivt på det.
- Jag anser att dagens tekniska lösningar ger möjligheter att tillåta ny
permanent bebyggelse på landsbygd, vilket också sker i Norrtälje kommuns
landsbygd.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§42

Dnr 2017-000295 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
Campus Roslagen AB:s ordförande om bolagets
ändamål
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 25, följande interpellation till
ordföranden i Campus Roslagen AB om bolagets ändamål.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 42.
Beslutande sammanträde
Campus Roslagen AB:s styrelseordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 42.
Kjell Jansson (M), Hanna Stymne Bratt (S) och Catarina Wahlgren (V) yttrar
sig.
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Interpellation till Ordförande i Campus Roslagen Olle Jansson

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

f

y

1

Svar på interpellation från Kjell Jansson (M)
Kjell Jansson ställer i en interpellation frågor angående hur vida Campus Roslagen AB följer
Kommunfullmäktiges ändamål med bolaget.
Fråga 1. När kommer du lyfta ändring av ändamålet för Campus till Kommunfullmäktige?
Mitt svar: Bolaget fortsätter att arbeta enligt bolagsordningen och ägardirektiv. Bolaget har
anställt ny personal med uppgift att arbeta vidare med utbildningssatsningen. Allt för att bidra
till höjd utbildningsnivå i Norrtälje kommun, till invånarnas och näringslivets bästa. Vi skall
vara medvetna om att den satsning som görs måste vara långsiktig.
Fråga 2. När kommer du föreslå Kommunfullmäktige att överföra utbildningsansvaret till
kommunen och fastighetsförvaltningen till Roslagsbostäder?
Mitt svar: Genom att kunna erbjuda studentbostäder med bostadsgaranti skaffar sig bolaget en
strategisk resurs när vi erbjuder utbildningsanordnare att förlägga sina utbildningar på
Campus Roslagen. Vidare skapas möjlighet för Norrtäljeungdomar att fa en studentbostad
oavsett om man väljer att studera vidare på hemmaplan eller i närområdet.
Studentbostäderna är även ett mycket lyckat sätt att locka unga som är på väg att skaffa sig en
utbildning att prova på att bo i vår kommun och förhoppningsvis stanna kvar och bilda familj.
M in avsikt är att inte ändra bolagets inriktning att erbjuda studentbostäder. Det som kan
komma att ske är att även ge bolaget i uppdrag att erbjuda bostäder till unga.

Norrtälje den 21 mars 2017
Olle Jansson (S)
Ordförande Campus Roslagen AB
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§ 43

Dnr 2017-000292 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om våldsutsatta kvinnor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 26, följande interpellation till
socialnämndens ordförande om våldsutsatta kvinnor.
”Interpellation etc............”
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 43.
Ann Lewerentz (M), Henrik Hedensiö (M), Karin Karlsbro (L), Lena
Rehnberg (SD), Anders Fransson (ROOP), Christina Pettersson (S),
Johannes Folkesson (V) och Aleksandar Srndovic (S) yttrar sig.
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Interpellation till Ingrid Landin, 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 "glöm t" 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 fö r att öka kvinnors säkerhet i vår kommun och för att
förebygga våd i nära relationer?
Ann Lewerentz, M

Ii

Besvarande interpellation från A nn Lewerentz gällande våldsutsatta
kvinnor

“*

Jag skulle vilja veta hur du, Ingrid Lan din, socialnämndens ordförande, jobbar för att
fler kvinnor ska få styrkan att våga anmäla misshandel?
Hur jobbar du rent generellt för att öka kvinnor säkerhet i vår kommun och för att
förebygga våld i nära relationer?
Detta är vad som görs rent generellt fö r att öka kvinnors säkerhet i vår kommun och fö r att
förebygga våld i nära relationer, detta är dock bara en del av arbetet och svar p å frågan. Det
bedrivs även arbete regionalt och Nationellt, samt inom olilca delar av kommunens-, polisen
och Tio 100 -operativa enheter.
I Norrtälje lcommun har vi sedan nov 2015 anställt en personal som arbetar heltid med att
kartlägga och utveckla arbetet kring Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relation. I
Norrtälje bedrivs numer både operativt och strategiskt arbete.
Två huvudsakliga ”ben” finns för samordnaren för Våld i nära relation:
Information/utbildning och Samordning.
Det operativa arbetet bedrivs främst av de instanser som möter på kvinnor i det akuta, så som
socialtjänstens Familjefridsteam, socialtjänstens avdelning för försöqningsstöd/bistånd,
polisen, akuten och våra jourer. Socialtjänsten arbetar just nu med att uppdatera och skapa nya
handlingsplaner och rutiner samt få till en bättre dokumentation i ärendena för att öka
rättssäkerheten. Detta i enlighet med de nationella och regionala riktlinjerna som nu finns.
Även alcuten uppdaterar och skapar nya handlingsplaner och rutiner.
I kommunen bedrivs det samverkan genom ett nätverk där syftet är organisatorisk/strategisk
och förebyggande. Fokus är på det 6:e jämställdhetsmålet;
”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet.”
Aktörer som medverkar är: Polisen BIN, Lokalpolisen, Socialtjänsten, Akuten, Kvinnojourer,
HR avdelning, förskoleutvecklare, Svenskakyrkans diakoner, MVC, BCV, vuxen psykiatrin,
socialpsykiatri, BUP, Brottsoffer jouren, Brottsoffer samordnare, Beroenderådgivningen,
elevhälsan m.fl. Nätverket ses var 6-8 vecka och har formulerat följande feb 2016:
Syftet med nätverket är att främ ja samverkan, gemensamt ansvara fö r uppbyggnad av
gemensam lokal kunskapsbas. Nätverket arbetar med frågor ur ett organisatorislct perspehiv.
Upparbeta samverkan där det saknas. Främst fö r att tillgodose den våldsutsattas behov av
stöd och hjälp.
Tillsammans sprida information, inhämta information och att ha en aktiv omvärldsbevakning,
var och en utifrån sin profession. Vi verlmr fö r att det ska resultera i kortare vägar och tydligt
upparbetade kommunövergripande arbetssätt kring Våld i nära relation.
En uppgift nätverksdeltagare har haft är att sprida info om Kviniiofridslinj en på sina
respektive enheter. (Alltså inom kommunen, Tio 100, ideella, Polisen och svenska kyrkan
m.fl.) Affischer och visitkort, ex ska dessa finnas utplacerade på kommunhusets alla toaletter.

Ä l>

Två stora utmaningar har antagits i Norrtälje och den ena är Information och den andra är
utbildning.
Utifrån forskning vet vi att människor tenderar att söka hjälp i den utsträckning en tror att
hjälp kan erhållas. Då behöver det finnas synlig och tillgänglig information där människor
finns och söker information.
Aktiviteter som genomförts:
Information
• Samtliga portuppgångar i Roslagsbostäder och Campus Roslagen har antagit policyn
Huskurage Huskurage är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relation genom
att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som säger att vi som grannar inte
tänker ignorera om vi känner oro för att någon råkar illa ut.
• Folder, våld i nära relation, är upptryck och finns även att ladda ner. Delas ut på alla
arbetsplatser där vi har representanter från nätverket. Den delas även ut på andra
tillställningar/aktiviteter.
• Webbsida på kommunen
• Handledningen ”Liten och trygg” har gått ut till alla förskolor i kommunen, fria och
kommunala
En utmaning som vi har är att se till att denna info går att få på fler språk samt att få info som
lättläst.
Utbildning
När en individ väl söker hjälp är det viktigt att personal har rätt kunskap vid mottagandet. I
dagsläget finns ingen utbildning om detta i universitetsutbildningar så som Socionom,
psykolog, sjuksköterskor, läkare, poliser, mfl. Detta gör att vi inte kan förutsätta att de som
möter individen har kunskap om Våld i nära relation. Därför blir det oerhört viktigt att flera
har en gemensam generell kunskapsbas. Det finns specialister hos både ex polis och
socialtjänst men det är inte alltid specialisterna individen träffar i ett första möte.
Aktiviteter som genomförts för att öka den generella och gemensamma kunskapsbasen:•
•
•
•
•

Origo, föreläst vid två tillfällen
GAPF, föreläst
Föreläsning för ungdomar, 530 st, om grunderna i våldet och om civilkurage.
Utbildning i att ”Utbilda utbildare” har genomförts i kommunen och erbjuds även
denna termin. Utgår från metod på NCK 7,5hp.
• Hitintills har dessa funktioner utbildats till utbildare och att hålla i webbkurs om våld:
® HR-Konsult, utbildar sina HR-lcollegor.
• Förskoleutvecklare, utbildare samtliga FSK chefer och planerar att 2018 utbilda alla
pedagoger i kommunen (Friskolor och kommunala)
• Familj efridsteamet och BOS, Utbildar övriga avdelningar inom socialtjänsten
• Fältsamordnare; Ska på sikt utbilda fritidsledare
• Rep från Socialpsykiatrin, har utbildat samtliga verksamheter
• Polisen, planerar att utbilda N-t polisen under HT
• BUP, övrig personal BUP
• Svenska kyrkan, N-t Malsta, har utbildat alla Diakoner.
• Integrationsstrateg

Jag undrar hur du säkerställer dessa kvinnors framtida säkerhet i form av skyddade
boenden mm?
När det gäller skyddat boende finns det flera olika alternativ som vi använder beroende på den
våldsutsattas aktuella situation.
Om man utifrån kvinnans situation och/eller polisens utredning kommer fram att kvinnan inte
får vistas i Norrtälje kommun placeras hon utanför kommunen. Socialtjänsten håller kontakt
med kvinnan. Om kvinnan inte kan flytta tillbaka till Norrtälje försöker vi samarbeta med
andra kommuner och byta bostad, ett arbete som ska utvecklas.
Trots bostadsbrist har vi erbjudit bostad till våldsutsatta och ordnat permanent boende även i
situationer när vi inte kunde göra något byte. Enligt avtal med Roslagsbostäder har vi två
bostäder som är märkta som skyddat boende.
Vi använder alla våra tillfälliga boenden för att placera våldsutsatta personer som har behov.

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Dnr 2017-000291 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om ensamkommandes
mående på HVB-hem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 27, följande interpellation till
socialnämndens ordförande om ensamkommandes mående på HVB-hem.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 44.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 44.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.
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Interpellation till Ingrid Landm, 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

Besvarande interpellation från Ann Lewerentz gällande ensamkomm ande
ungdom ars mående på HYB - boenden.
Hur ser beredskapen för att alltfler mår dåligt ute på kommunens boenden vad gäller
tillgång till psykologhjälp, personaltäthet, kompetensen hos personalen mm?
Vad gör du för att vi inte ska få en självmordsvåg hos ungdomar som är placerade i vår
kommun?
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och ska utreda barnets eller den unges behov och
fatta beslut om insatser och boendeplacering.
Boendet har ansvar for den dagliga omsorgen för ungdomarna. Alla medarbetare på boendet
ska kontinuerligt riskbedöma ungdomen samt situationen. Om medarbetare uppmärksammar
att en ungdom visar symptom på sämre mående ska de agera enligt gällande rutiner. När
medarbetarna gör en bedömning av risk dokumenteras det och rapporteras till ungdomens
gode man och vid behov till socialsekreterare. God man har skyldighet att se till att bamet får
kontakt med adekvat hälso- och sjukvårdsinsats. Föreståndare på boendet bevakar att
ungdomen får sitt behov av hälso- och sjukvård tillgodosett. Om god man underlåter sig att
boka nödvändiga hälso- och vårdsbesök ser föreståndare tillsammans med medarbetaren till
att ungdomen erbjuds besök och följer även med om situationen kräver det.
Om riskbedömning görs och medarbetaren är osäker på rätt insats finns föreståndare
tillgänglig, atternativt jourtjänstgörande arbetsledare. Jourtjänstgörande arbetsledare är
erfaren medarbetare som är tillgänglig på telefon med instruktioner för arbetsledning även
utanför kontorstid.
Personaltäthet utgår från arbetsschema och bedöms kontinuerligt. När ungdomarna är
hemma, såsom kvällar och helger är den också högre. Det finns alltid möjlighet att förstärka
med fler medarbetare om behovet uppstår akut.
Samtliga utbildas i hot och våld utbildning och sker vaije termin. I utbildningen ska
suicidalprevention ingå från och med maj 2017.
Hantering av barn och unga i det akuta skedet vid avslagsbesked har gjorts med hjälp av
riskbedömning av situation och barnets eller den unges behov. I det akuta skedet vid
avslagbesked finns vanligen ett behov av extra stöd till barn och unga. Framförallt i det akuta
skedet är det fortbildning samt ökad tillgång av handledning behövligt. Vid förekommande
kontakter erbjuder handledare att vara behjälpliga för bamet eller den unge. Det kan vara
samtalsstöd eller fysiskt sällskap till Migrationsverket, särskilt då gode man inte har
möjlighet att närvara eller extra stöd i vardagen.
Medarbetarna har handledning med professionella handledare. Detta sker med en
regelbundenhet av minst en gång i månaden eller vid tätare tillfällen vid behov. Ett av de
uttalade målen med handledning är att agera lågaffektivt med ett lika bemötande och
problemlösningsfokus. Dessutom använder verksamheten specialisten Jan Jansen som
utbildare och informatör. Jan Jansen är handledare med mångårig erfarenhet av just
ensamkommande bam och deras situation. Handledningen med Jan fokuserar arbetet med
personalen kring ungdomarnas mående under asylutredning och vid avslag.

En viktig förutsättning är att samtliga inblandade runt barnet och då framförallt
socialsekreterare men också skola informeras om avslagsbeslced för att kunna göra
bedömningar om relevanta insatser. Detta samverkansarbete pågår för närvarande.
På de kommunala boendena hålls husmöte minst en gång i veckan eller efter behov. Sedan
årsskiftet har boendena dessutom erbjudit ungdomarna möjlighet att i grupp eller enskilt få
möjlighet att samtala. Syftet har varit att kunna erbjuda olika möjligheter för ungdomarna att
kunna berätta om sin situation och mående. Det är framförallt brobyggama som är
behjälpliga i sin roll, som stödlärare har de också ett etablerat förtroende i
ungdomsgrupperna, ungdomarna kan då också uttrycka sig på sitt modersmål. Om
brobyggama uppfattar något som handlar om ungdomens hälsa och mående rapporterar de
till föreståndare som agerar enligt våra rutiner.

Ingrid Landin,
Socialnämndens ordförande (MP)

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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§ 45

Dnr 2017-000293 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen
Klimatklivet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 28, följande interpellation till
kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen Klimatklivet.
”Interpellation etc............” Bilaga § 45.
Beslutande sammanträde
Kommunalrådet Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc............” Bilaga § 45.

Catarina Wahlgren (V), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP),
Kjell Jansson (M), Tommy Grönberg (SD), Robert Beronius (L), Ulrika Falk
(S) och Mats Wedberg (MP).

Utdragsbestyrkande

12(43 )

w J
Diaöfij

m f w
V änsterpartiet
Norrtälje

Interpellation till kommunalrådet Ingrid Landin (MP)
Satsningen Klimatldivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017.
Sedan 2015 har 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
en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha
huvudsakliga
syfte
att
minska
växthusgasutsläppen.
Även
spridning
marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa
sysselsättning är önskade effekter.

eller
som
och
och

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:
•
•
•
•
•
®
®

Laddinfrastruktur för elfordon
Biogasanläggningar
Byte av fossil olja till biobränsle eller fj ärr vä me
Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
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 investeringstillfallet.
Klimatklivet kan ge medel till åtgärder ' som identifierats vid energilcartläggningar och
energideklarationer
eller
kostnads/nyttoanalyser,
som
komplement
till
stmkturfondsfmansiering.
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:
•

•

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

Besvarande interpellation från C atarina W ahlgren gällande klimatklivet.
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?
Klimatklivet är en viktig satsning för att minska klimatpåverkan och det finns precis som
nämnts i interpellation många åtgärder att söka stöd för.
Vi kommer att göra det när det gäller laddinfrastruktur för elfordon och även för cykelvägar.
Närmast på tur i den prioriteringsordningen för landsbygden är Älmsta-Mälbybadet. Men
eftersom vi har svårt att komma vidare med Trafikverket så blir det sannolikt så att vi själva
måste driva projektet tillsammans med vägföreningen. Eftersom den inriktningen tar tid att
förbereda så kan det innebära att vi får vänta till nästa sökomgång.
När det gäller byte av fossil olja till fömybar energi pågår det för fullt. Den lösning som
förordas är värmepumpslösningar i kombination med solceller och solcellsinstallationema
söker vi bidrag för. Eftersom kommunen nu har 100 % fömybar el som matar värmepumparna
så är detta en långsiktigt hållbar lösning samtidigt som driftskostnaderna blir betydligt lägre.

Avser du att driva på att detta kommer att göras?
Vi är tydliga med att vi ska göra allt för att minska kommunens klimatpåverkan och
ansökningar till klimatklivet är redan på gång eller planeras.

Ingrid Landin,
Kommunalråd (MP)

Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Dnr 2017-000294 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V)
till kommunstyrelsens ordförande om badhuset i
Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 28, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om badhuset i Hallstavik.
”Interpellation etc............” Bilaga § 46.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc................” Bilaga § 46.
Catarina Wahlgren (V) och Aleksandar Srndovic (S) yttrar sig.
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V änsterpartiet
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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 forväntas Hallstaviks skolelever kunna delta i
simundervisning under kommande år - är tanken att Hallstaviksboma
ska pendla for simundervisning?
• När beslutas en långsiktig lösning för simundervisning/bad i
Hallstavik?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet

— 7"/

2017-03-31

NORRTÄLJE
KOMMUN

Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V)
angående badhuset i Hallstavik
Frågor:
- Vilka planer finns för badhuset i Hallstavik, ska det renoveras, ska det
byggas något nytt?
På vilket sätt förväntas Hallstaviks skolelever kunna delta i simundervisning
under kommande åt - är tanken att Hallstaviksboma ska pendla för
simundervisning?
- När beslutas en långsiktig lösning för simundervisning/bad i Hallstavik?
Svar:
- Utredning pågår just nu avseende båda alternativen inför beslut.
- Tanken är att simundervisning ska ske i Hallstavik.
Jag förväntar mig ett beslut i Kommunfullmäktige hösten 2017.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGI RO

Box 800, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WE B B

BANKGI RO

212000-0217

0176-711 04

norrtalje.se

451-7694

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-03
Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr 2017-000299 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Sika industriområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 februari 2017, § 30, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Sika industriområde.
”Interpellation etc.............. ” Bilaga § 47.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 47.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 fatt 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 2017

NORRTÄLJE
KOMMUN
.Qiaré

7^

0

M

Svar på interpellation från Kjell Jansson (M) angående
Sika industriområde
Frågor:
1. Vad har investeringarna kostat?
2. Hur stora är intäkterna för markförsäljningar som genomförts?
3. Vad har kvadratmeterpriset 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 som far etablera sig?
Svar:
1. Vägar 54 717 611 ler, VA 12 865 067 kr.
2. 15 468 000 kr, prognos när all mark är såld 77 890 000 kr.
3. 282 - 430 lcr/m2, beroende på markens beskaffenhet.
4. Det har jag inte gj ort. Tvärtom.
5. Kommunens tjänstemän har inte rätt att neka någon att köpa mark, och har
enligt uppgift inte nekat någon.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§48

Dnr 2017-000351 091

Besvarande av motion från Kjell Janssons (M) om
avvecklingen av högstadiet på Rådmansö skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Kjell Jansson (M) om avveckling av högstadiet på Rådmansö
skola har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden for yttrande.
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 60, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 55, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2017.
Barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 3, den
20 februari 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S), Anders Olander (C), Ingrid Landin (MP) och Catarina
Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Robert Beronius (L), Göte Vaara (KD), Sune Rehnberg
(SD) yrkar bifall till motionen.
Joanna Lewerentz (M), Mats Wilzén (MP), Anders Fransson (ROOP), Ulrika
Falk (S) och Hamed Abbasi (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 33 ja-röster och 28 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000339 303

§49

Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande VA-plan för Norrtälje
kommun 2017.
Reservationer och protokollsanteckningar
Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande och
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning:
Vi tycker i grunden att det är bra att kommunst yreisen tar fram en VA-plan
som en strategisk del i utvecklingen av kommunen. Det som saknas är en
politisk inriktning från den styrande minoriteten. Dessutom är inte
prioriteringarna i enlighet med översiktsplanen. Enligt tidigare beslut att
bygga ut Lindholmen anser vi, att det är att bygga barriär för stadens
utveckling österut. Vi anser inte att den lösningen är långsiktigt hållbar.
Därför yrkar Moderaterna avslag på VA-planen.
Sammanfattning av ärendet
I ett förvaltningsövergripande arbete har VA-plan för Norrtälje kommun
2016 reviderats och uppdaterats och VA-plan 2017 tagits fram. I arbetet har
ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VAanläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors hälsa och
miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen
prioriteras på ett systematiskt och transparent sätt samt att uppmärksamma
infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny
infrastruktur.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 33, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 24, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017.
VA-plan för Norrtälje kommun 2017 v 2.0.
Bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen 2017.
Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2017.
Bygg- och miljönämndens yttrande, § 16, den 26 februari 2017.
Teknik och klimatnämndens beslut, § 6, den 7 februari 2017.

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Janssons
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Teknik och klimatnämnden
Bygg- och miljönämnden
VA-avdelningen: VA-chef
Enhetschef Utredning & Planering

Justerandes sign
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§50

Dnr 2017-000130 206

Bestämmelser för reduktion av VA-avgifter vid onormal
förbrukning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelser för reduktion av VAavgifter vid onormal förbrukning enligt förslag, bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
I fall då en fastighets vattenförbrukning inte obetydligt kommit att överstiga
fastighetens normala förbrukning och denna överförbrukning beror på
omständigheter som användaren inte borde ha upptäckt, ska enligt fast
rättspraxis, den debiterade avgiften för att motsvara vattentjänstlagens krav
på skälig och rättvis avgiftsfördelning, reduceras med ett efter
omständigheterna skäligt avdrag. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
kommunfullmäktige antar särskilda bestämmelser för reduktion av VAavgift vid onormal förbrukning. Genom sådana bestämmelser skapas
förutsättningar för att hanteringen av överförbrukningsärenden blir enklare
och tydligare samtidigt som hanteringen blir mer rättvis och mindre
administrativt betungande. Bestämmelserna utgör ett komplement till
gällande VA-taxa. Föreslagna bestämmelser bedöms väl motsvara de krav
som vattentjänstlagen ställer på en skälig och rättvis avgiftsfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 34, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 25, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 30 januari 2017.
Förslag bestämmelser för reduktion av VA-avgifter vid onormal förbrukning
den 30 januari 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
VA-chefen
Författningssamlingen

Justerandes sign
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§51

Dnr 2017-000342 251

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av
Tälje 2:103 i Norrtälje stad (bostadsrätter)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av handlin
garna med rätt beslutsunderlag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret förslår kommunfullmäktige att godkänna
markanvisningsavtalet mellan exploatören och kommunen. Kommunen
markanvisar en del av fastigheten Tälje 2:103 till Cobab Sverige AB för en
kontraktssumma av 3.700 la/kvm ljus BTA för byggande av bostadsrätter.
Kontraktssumman utgör minst 21.090.000 kronor för Cobab Sverige AB.
Slutlig köpeskilling fastställs i marköverlåtelseavtalet. Kontraktssumman är
inklusive gatukostnadsersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 39, den 20 mars 2017:
Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal mellan Cobab Sverige
AB och Kommunen avseende del av fastigheten Tälje 2:103 till en
kontraktssumma av 3700 kronor/kvm ljus BTA vid byggnation av
flerbostadshus (bostadsrätter).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 35, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017.
Markanvisningsavtal mellan Cobab Sverige AB och kommunen, den 13
februari 2017.
Planprogram till detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:103, Tallhöjden,
den 27 januari 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar återremiss då ärendet inte har rätt bilagor i
handlingarna.
Bino Drummond (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Ulrika Falks (S)
förslag på återremiss

Utdragsbestyrkande
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§52

Dnr 2017-000340 3

Investering 2017 - Infrastrukturutbyggnad gällande
gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar investering på 25 688 tkr till projektet
Infrastruktur inom VA och gator för Norrtälje nya brandstation, varav VA:
10 142 tkr (därav dagvattenanläggning 2 871 tkr) och gator 15 546 tkr.
2. Finansieringen av VA-anläggningen sker med egna medel.
3. Tillkommande drift- och kapitalkostnader för VA finansieras inom VAkollektivet och uppgår till ca 350 tkr/år.
4. Tillkommande kapitalkostnader för dagvattenanläggningen finansieras
med skattemedel och uppgår till ca 150 tkr/år.
5. Investering av gatuanläggning finansieras med egna medel.
6. Kommunstyrelsekontorets budgetram för drift utökas med 654 tkr från
2019 avseende nybyggd gatuanläggning.
7. Finansieringen av ökade driftskostnader för gatuanläggning sker med
kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a. nyinvesteringar 2019.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje nya brandstation, samt ytterligare planerade verksamheter i
anslutning till denna behöver förses med kommunal VA-försöijning samt
gator. Här byggs även en vattenkiosk för att ge säkra och snabba
vattenleveranser till Räddningstjänsten samt övriga intressenter. En
dagvattenanläggning byggs för att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt.
Investeringskostnaden för hela VA-anläggningen, inklusive
dagvattenanläggning, är beräknad till 10 142 tkr.
Trafikmässigt innefattar detta ärende merparten av den infrastruktur som
behövs för att försöija området med såväl motorfordonstrafik som gång- och
cykeltrafik.
Investeringskostnaden för gatuanläggning är beräknad till 15 546 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 45, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 27, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2017.
Investeringskalkyl Brandstationen, VA
Investeringskalkyl Brandstationen, gator

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Karin Karlsbro (L) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör
VA-chef
Gatu- och parkchef
Handläggare
Ekonomichef
Koncerncontroller
Controller för kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign
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§ 53

Dnr 2017-000344 010

Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018
och plan 2019-2020
Moderaternas, Vänsterpartiets, Liberalernas, Roslagens Oberoende partis,
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för planeringsperioden 2018-2020 för budget 2018 och plan för 2019-2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom dess
kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i planeringsförutsättningarna av
redaktionell och teknisk karaktär.
Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningarna fastställs av kommunfullmäktige och är
förutsättningar för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder
och styrelsen lämnar underlag till Verksamhetsplaner och Mål och budget i
juni. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget den 6 november och
nämnder och styrelsen beslutar om Verksamhetsplaner i november eller
december. Kommunens bolag och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg
i Norrtälje omfattas av beslutad planeringsprocess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 52, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 40, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7'mars 2017.
Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019-2020.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Ingrid Landin (MP) och Anders
Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Catarina Wahlgren (V), Lennart Rohdin (L), Anders
Fransson (ROOP), Hans Andersson (L), Göte Vaara (KD) och Tommy
Grönberg (SD) meddelar att deras partiers ledamöter och tjänstgörande
ersättare inte deltar i beslutet.
Henrik Hedensiö (M) och Alelcsandar Srndovic (S) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Avdelningar inom kommunstyrelsekontoret
Överförmyndaren
Val- och fortroendamannanämnd
Revision
Teknik- och klimatnämnd
Bygg- och miljönämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun Norrtälje
Kommunhus AB samtliga bolag

Utdragsbestyrkande
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§54

Dnr 2008-001629 106

Fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns
åtagande i Norrvatten
Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norrtäljes andel av
investeringsutgiften för den av Norrvatten byggda vattenledningen mellan
Vallentuna och Norrtälje till 65 %
2. Kommunfullmäktige besluta att finansiera Norrtäljes andel av
investeringsutgiften delvis genom övertagande av 50 % av Norrvattens
befintliga lån med NIB, om så är möjligt, och finansiera resterande del
genom upphandling av lån enligt gällande rutiner
3. Kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun ersätter Norrvatten för
Norrtäljes andel, 65 %, av det negativa marknadsvärdet av befintliga
ränteswappar som beräknas som genomsnittet av två oberoende parters
värdering
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun fattar beslut om att fastställa slutuppgörelsen med
Norrvatten som innebär att Norrtälje kommun står för 65 % av
investeringsutgiften för den vattenledning som av Norrvatten har uppförts
mellan Vallentuna och Norrtälje. Norrtälje kommun beslutar också att betala
en engångssumma på 65 % av det framräknade negativa marknadsvärdet av
de ränteswappar som har använts för att räntesäkra befintliga lån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 54, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 42, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2017.
Avtal - Norrtäljeanslutning till Norrvatten den 14 oktober 2008.
PM per den 1 juli 2015, Handlingsplan för ekonomisk uppgörelse.
PM per den 1 juli 2016, Revidering av handlingsplan daterad den 1 juli
2015.
Protokoll, den 12 december 2016, revidering av datum för slutuppgörelse.
Protokoll den 13 januari 2017, fastställande av andel.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Catarina Wahlgren (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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§55

Dnr 2017-000362 027

Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive
riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 5 kap 36 § kommunallagen
om återremiss med följande motivering:
”En policy mot mutor är i sig bra, däremot anser vi inte att en policy mot
mutor behöver peka ut enskilda yrkeskategorier eller branscher för att vara
en bra policy - risken är uppenbar att en sådan lista utelämnar vissa och att
policyn mister sin legitimitet. Istället för att göra så bör man stryka sådana
hänvisningar och överlämna till kommundirektör och ansvariga chefer att
informera personal om särskilda förutsättningar som råder inom respektive
yrkeskategori.”
Sammanfattning av ärendet
Syftet med policyn och riktlinjerna är att synliggöra de såväl legala som
etiska krav som ställs på personer verksamma i Norrtälje kommun vare sig
dessa är förtroendevalda, anställda, uppdragstagare eller på annat sätt knutna
till kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 57, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 50, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2017.
Förslag till Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive riktlinjer.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Brodin (M) och Bino Drummond (M) yrkar återremiss.
Karin Karlsbro (L) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs
Ja-röst för bifall till återremissyrkandet

Utdragsbestyrkande
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Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster och 33 nej-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera
ärendet enligt 5 kap 36 § kommunallagen om återremiss

Utdragsbestyrkande
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§56

Dnr 2017-000347 027

Policy mot hot och våld samt riktlinjer för arbete mot
hot och våld för medarbetare samt förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy om hot och våld samt riktlinjer
för arbete mot hot och våld för medarbetare samt förtroendevalda. I och med
antagande av policy och riktlinjer upphör Riktlinjer för arbete mot hot och
våld dnr 12-1752.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås anta policy - Hot och våld med tillhörande
riktlinjer för arbete mot hot och våld för medarbetare samt förtroendevalda.
Syftet med policyn och riktlinjerna är att medarbetare och förtroendevalda
ska känna till var och i vilka sammanhang det fmns kända risker för hot och
våld samt känna till rutiner och vilket stöd som fmns att få när hot- och
våldssituationer uppkommer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 59, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 60, den 8 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2017.
Policy - Hot och våld
Riktlinjer för arbete mot hot och våld - medarbetare
Riktlinjer för arbete mot hot och våld - förtroendevalda
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika falk (S), Henrik Hedensiö (M) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Strandman (SD) och Christina Pettersson (S) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
Säkerhetschef
Räddningschef
Personalchef
Kommunikationschef

Utdragsbestyrkande
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§57

Dnr 2017-000357 111

Kommunal folkomröstning genom folkinitiativ
avseende glesbygdsskolor och kommunalt
glesbygdsprogram
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att folkinitiativet ska avse följande fråga
inklusive svarsalternativ:
Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygdsskolor
samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över
kommunens samtliga områden?
2. Kommunfullmäktige beslutar bifalla begäran om folkomröstning.
Protokollsanteckningar
Liberalerna antecknar till protokollet att vidare verkställighet av beslutet om
skolorganisationen inte bör genomföras i avvaktan på folkomröstningen och
att folkomröstningen genomförs så snart det är möjligt, förslagsvis 17
september 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutade den 20 juni 2016 (§ 136)
att anta ett förslag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun 2016-2017. Till
följd bl.a. av de konsekvenser den nya skolstrukturen ledde till eller avsåg att
leda till har en namninsamling genomförts i syfte att få till stånd en
folkomröstning genom ett s.k. folkinitiativ. Även frågan om att upprätta ett
kommunalt glesbygdsprogram omfattades av namninsamlingen.
Namninsamlingen omfattar med god marginal mer än 10 procent av de
röstberättigade invånarna i kommunen varför fullmäktige är skyldiga att ta
ställning till frågan om folkomröstning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 65, den 20 mars 2017.
Demokrati- och jämställdhetsutskottets beslut, § 4, den 9 mars 2017.
Val- och förtroendemannanämnden har behandlat ärendet 2017-02-21, § 6.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017.
Kostnadskalkyl
Barn- och skolkontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017.
Barn och skolnämndens beslut, § 18, den 6 mars 2017.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Anders Olander (C), Olle Jansson (S), Ingrid Landin (MP),
Conny Andersson (S), Roger Pettersson (S), Mats Wedberg (MP) och Hanna
Stymne Bratt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Karlsbro (L), Tommy Grönberg (SD), Kjell Jansson (M), Anders
Fransson (ROOP), Dennis Ekström (SD) och Lena Svenonius (S) yrkar bifall
till förslaget om folkomröstning.
Catarina Wahlgren (V) begär ajoumering av sammanträdet efter debatten,
före beslut.
Robert Beronius (L), Bino Drummond (M), Hans Andersson (L), Lennart
Rohdin (L), Göte Vaara (KD) och Christina Hamnö (V) yttrar sig.
Sammanträde ajourneras fem minuter för partiöverläggningar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1, fråga och svarsalternativ, och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer kommunstyrelsens förslag om avslag på folkomröstning mot
yrkandet om bifall till folkomröstning och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till folkomröstning
Omröstningsresultat
Med 28 ja-röster och 33 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla
förslaget om folkomröstning.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolkontoret
Val- och fortroendemannanämnden
Kommundirektören
Biträdande kommundirektören
Kanslichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Dnr 2017-000500 091

Motion från Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M)
om att lägga ut städning på entreprenad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsens för
beredning.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) lämnar in följande motion om
att lägga ut städning på entreprenad.
”Motion etc........... ” Bilaga § 58.

Justerandes sign
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Motion

Städningen av skolor har sedan många år legat under skolan.
Skälet till det har varit att vissa av tjänsterna har varit delade
med andra arbetsuppgifter för denna personal.
Nu har ansvaret och driften av städningen flyttats till
fastighetsavdelningen. Erfarenheten är att det är både kostsamt
och mindre bra att driva detta i egen regi.
Moderaterna anser att all teknisk drift bör läggas ut på
entreprenad. En upphandling av samtlig städning bör
skyndsamt göras.
Moderaterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag
att göra en upphandling av fastighetsdriften skyndsamt.

Henrik Hedensiö (M)

Norrtälje den 27 mars 2017
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§ 59

Dnr 2017-000446 092

Interpellation från Hans Andersson (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om flytt av grundsärskoleverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hans Andersson (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om flytt av
grundsärskoleverksamheten.
”Interpellation etc....... ” Bilaga 59.

Justerandes sign
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Interpellatlon till Barn och Skolnämndens ordförande Olle Jansson.
Angående flytt av grim dsärskoleverksam heten från Långsjöskolan till
Grindskolan
Jag har blivit kontaktad av föräldrar, angående brister i informationen när det gäller att
särskoleverksamheten vid Långsjöskolan ska flytta till Grindskolan. Enligt deras beskrivning har man
fått reda på flytten via Norrtelje Tidning, innan den kommunala informationen kommit.
Det föreslås att verksamheten ska placeras vid Grind Servicehus, med egen ingång och utemiljö som
ligger avskild från Grindskolans nuvarande utemiljö.

Därför undrar jag: hur har informationen gått till, och finns det rutiner för hur informationen till
verksamhetsförändringar ska gå till.
När det gäller den nya verksamheten vid Grind så motverkas integreringen, av att det är egen ingång
och avskild utemiljö. Om det är en medveten planeringen, hur är tanken bakom detta.

Södertjära den 21 mars 2017

Hans Andersson (L)

/

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-03
Kommunfullmäktige

§60

Dnr 2017-000501 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommun
styrelsens ordförande om Hallstaviks badhus
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 Hallstaviks badhus.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 60.

Justerandes sign
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Interpellation till Kommunstyrelsens Ordförande an
Hallstaviks Badhus.

Hallstaviks badhus är i stort behov av renovering. Badet är
gammalt och ytskikten med mera behöver bytas. I valrörelsen
2014 lovade du ett nytt badhus på fina affischer. Ett stort löfte
till Häveröbygden.

Mina frågor är:
1. Kommer du att ta ffam ett investeringsärende för ett nytt
badhus i Hallstavik som du lovade i valrörelsen 2014?
2. Om svaret är nej? Kommer du att driva att befintligt
badhus renoveras enligt behoven?

Norrtälje den 27 mars 2017
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§61

Dnr 2017-000502 092

Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommun
styrelsens ordförande om detaljplan för verksamhets
området i Älmsta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Christina Hamnö (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om detaljplan för
verksamhetsområdet i Älmsta.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 61.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående
detaljplan för verksamhetsområdet i Älmsta
Inom Väddöbygdens samrådsgrupp diskuterades redan för över tio år sedan behovet
av en utökning av verksamhetsområdet i Älmsta. Kommunens första tanke, framförd
vid ett möte i maj 2007, var att göra en detaljplan för den lilla markbit som kommunen
ägde mellan det befintliga verksamhetsområdet och Älmsta tätort. Gruppen ansåg att
detta var otillräckligt och att kommunen omgående måste starta arbetet med att ta
fram mer mark för att möjliggöra nyetableringar.
I början av 2007 fanns en mindre kö av företag som efterfrågade industrimark i
Älmsta. Den mark, som fortfarande fanns kvar på det befintliga verksamhetsområdet,
sålde kommunen något senare till Credentia och de köande företagen fick söka sig
någon annan stans.
Planläggningen av den mark, som kommunen redan ägde, dröjde. Det som hindrade
igångsättningen var att det saknades grundkarta. Först tre år senare, i mars 2010,
rapporterades att grundkartan var klar. Idag, 2017, finns, vad vi vet, fortfarande ingen
detaljplan över området.
Den större utvidgning av verksamhetsområdet västerut, som diskuterats sedan 2007,
hade i januari 2012 fortfarande inte lett till något markförvärv. Men så småningom,
förmodligen under 2012, förvärvade kommunen ny mark i anslutning till det befintliga
verksamhetsområdet. Tanken var att en planläggning av den nya marken skulle
starta omgående. Idag, fem år senare, har ingen ny detaljplan tagits fram och såvitt vi
vet pågår inte heller något planarbete för den förvärvade marken.
För Älmstas och Väddöbygdens utveckling är det av yttersta vikt att det finns mark att
erbjuda de företag, som önskar etablera sig i området. Den sista outnyttjade marken,
den som såldes till Credentia, är nu bebyggd och det finns i nuläget ingen mark över
huvud taget att erbjuda de företag, som tycker att Älmsta skulle vara en bra ort att
finnas på
Väddöbygden behöver fler företag, företagen behöver någonstans att vara och
kommunen behöver antagligen få tillbaka de pengar som lagts ut på markförvärvet.
Vår fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
• När kommer det att finnas tomter att sälja på verksamhetsområdet i Älmsta?

Norrtälje den 3 april 2017
Christina Hamnö, Vänsterpartiet
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§62

Dnr 2017-000503 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrel
sens ordförande om kommunens uppfyllande av
bosättningslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inteipellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens uppfyllande
av bosättningslagen.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 62.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående kommunens
uppfyllande av ”bosättningslagen”.

/
/

v

Bakgrund
Vi, i SD, har fått en presentation av det s. k. ”niopunktsprogrammet” och fick därmed uppfattningen
att detta är utgångspunkten för kommunledningens hantering av ”bosättningslagen”
I media ser vi uppgifter om att Migrationsverket är en dålig betalare.

JVi saknar information om hur kostnaderna, som orsakas av ”bosättningslagen” skall budgeteras och
betalas.
Den 15e mars påstår tre kommunalråd i media att Sverigedemokraterna spridit vilseledande
information med faktafel.

Frågor
Hur avser kommunens samverkansstyre uppfylla ”bosättningslagens” krav utan att samtidigt bryta
mot kommunallagen?
Anser kommunstyrelsens ordförande att ”bosättningslagen” är förenlig med det kommunala
självstyret?
Finns det för närvarande förfallna fakturor från kommunen till Migrationsverket och vilken summa
gäller det i så fall totalt?
Hur skall kostnaderna för att uppfylla ”bosättningslagen” budgeteras och fördelas mellan
kommunala kostnader och statsbidrag?
Exakt vad i Sverigedemokraternas utskick var faktafel vid tiden för utskicket?
Avser samverkansstyret uppdatera kommunens rutiner för information till politiker så att spridning
av nya ”faktafel” kan undvikas?

Ingmar Ögren SD
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§ 63

Dnr 2017-000349 102

Per Lodenius (C), avsägelse av uppdrag i Skärgårdsstiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Per Lodenius (C) begärt entledigande och
väljer Anton Thorell (C) till ny ledamot i Skärgårdsstiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Per Lodenius (C) avsäger sig i skrivelse den 7 mars 2017 uppdrag som
ledamot i Skärgårdsstiftelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§64

Dnr 137680

Val av två ledamöter och en ersättare till styrelsen i Tak
och Fasad AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Christer Hjert och Madelene Fredriksson till
ledamöter och Madeleine Rietschel till ersättare i styrelsen i Tak och Fasad
AB.
Sammanfattning av ärendet
Företagets styrelse består av tjänstemän och då de tidigare valda inte arbetar
kvar i Norrtälje kommun behöver ny styrelse väljas.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign
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§65

Dnr 137684

Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen i
Smeden 1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Christer Hjert och Madelene Fredriksson till
ledamöter och Madeleine Rietschel till ersättare i styrelsen i Tak och Fasad
AB.
Sammanfattning av ärendet
Företagets styrelse består av tjänstemän och då de tidigare valda inte arbetar
kvar i Norrtälje kommun behöver ny styrelse väljas.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Utdragsbestyrkande

39(43 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-03
Kommunfullmäktige

§ 66

Dnr 2017-000510 102

Ahmet Kozaragic (S), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Ahmet Kozaragic (S) begärt entledigande och
uppdrar till kommunlcansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ahmet Kozaragic (S) avsäger sig i skrivelse den 28 mars 2017 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§67

Dnr 2017-000476 102

Håkan Stolt (ROOP) Avsägelse från uppdraget som
huvudman i Roslagens Sparbank
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Håkan Stolt (ROOP) entledigande från
uppdrag som huvudman i Roslagens Sparbank.
Sammanfattning av ärendet
Håkan Stolt (ROOP) avsäger sig i skrivelse den 30 mars 2017 uppdrag som
huvudman i Roslagens Sparbank.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§68

Dnr 2017-000511 102

Roger Pettersson (S), avsägelse av uppdrag som
ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Roger Pettersson (S) begärt entledigande och
väljer Olle Jansson (S) till ny ledamot tillika ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Pettersson (S) avsäger sig i skrivelse den 29 mars 2017 uppdrag som
ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign
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§69

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

Dnr 2016-001897 190

Skrivelse från Liberalerna om uppföljning av Länsstyrelsens kritik mot
Överförmyndaren i Norrtälje och Överförmyndarens svar.
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