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Plats och tid

Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, måndagen den 8 maj 2017 kl 17.30-21.50

Beslutande

Enligt närvarolista/omröstningsprotokoll

övriga närvarande

Sara Wiik, sekreterare
Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Conny Andersson (S) och Ann Lewerentz (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 16 maj 2017, kl 15.00

Underskrifter

§§ 70-121

Sekreterare

Ordförande

Ju ste ra re

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-08

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige

Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

§94
Ja

Nej

§1 0 0
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

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 Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Göte Vaara
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
Margareta Lundgren
Kerstin Bergström
Måns Nilsson
Sara Hansson
Conny Andersson
Catarina Wahlgren
Christina Harnnö
Ingrid Landin
Mats Wedberg
Andreas Hagstedt
Mikael Strandman
Tommy Grönberg
Karl-Göran Edberg
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N
N
N
N
N
N
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N
N
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N
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N
N
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Anders Fransson

ROOP

N

Nej

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

M
M
M
M

N
N
N
F (Susanne Lippert Enquist,

Nej
Nej
Ne]

Ja

Nej
Nej
Nej

-

-

K las Zettergren)

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
Irene Brändström

M
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C
c
L
s
s
s
s
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s
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ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Henrik Hedensiö
M
Susanne Lippert Enquist
M
Klas Zettergren
Johnny Mattsson
M
Johnny Pettersson
M
M
Britt-Inger Kjellberg
M
Gail Watt
Joanna Lewerentz
M
C
Bengt Ericsson
C
Jane Trepp
C
Louise Branting
L
Lennart Rohdin
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N
N
N
N
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Frånv

NTj (Jens Andersson)
NTj 120.30 (Annette Tagesson)
N Tj 20.40-21.50 (Annette Tagesson)
N Tj 21.30-21.50 (K jell Jansson)
F
F
N
N
N
N
F
NTj (Åsa Wennerfors)
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Robert Beronius
Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Britt Stomi
Sven-Olov Jansson
V akant

Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Marie Larsén
Camilla Rydstrand
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Mikael Brunnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren
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N Tj 20.40-21.50 Hans Andersson)
N
N
NTj (Kristian Krassm an)
Ja
NTj (Sara Hansson)
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NTj (A leksandar Srndovic)
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NTj (Ragnar Bergsten)
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N
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30
Nej 19
Avstår 3
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5
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2
Avstår 3
Frånv 2
Ja
35
Nej 21
Avstår 3
Frånv 2

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
Vakant

14
7
12
1

Ja
28
Nej
25
Avstår Ja
5
Nej
3
Avstår Frånv 1

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
Vakant

67
12
15
1

Ja
33
Nej
28
Avstår Frånv -

53
8
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Ärendelista
§70
§71

Dnr 134811
9
Val av justerare och tillkännagivande om justering................................ 9
Dnr 2017-000040 042
10
Årsredovisning 2016 för Norrtälje kom m un...........................................10

§72

Dnr 2017-000328 007
13
Granskningsrapport och revisionsberättelser 2 0 1 6 ............................. 13
§73 Dnr 138339
14
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.......14
§74 Dnr 138340
15
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för val- och
förtroendemannanämnden....................................................................... 15
§75 Dnr 138341
16
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för teknik- och
klim atnäm nden.......................................................................................... 16
§76 Dnr 138342
17
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för bygg- och
m iljönäm nden............................................................................................ 17
§77 Dnr 138343
18
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kultur- och
fritidsnäm nden........................................................................................... 18
§78 Dnr 138348
19
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden............ 19
§79 Dnr 138349
20
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för barn- och
skolnäm nden............................................................................................. 20
§80 Dnr 138350
21
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden ...21
§81 Dnr 138351
22
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för överförmyndaren.........22
§82 Dnr 138352
23
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för direktionen i
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje........................ 23
§83 Dnr 138353
24
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Kommunhus
A B ................................................................................................................ 24
§84 Dnr 138354
25
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje Energi AB
och Norrtälje Energi Försäljnings A B .....................................................25
§85 Dnr 138356
26
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Campus Roslagen
A B ................................................................................................................ 26
§86 Dnr 138357
27
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Roslagsbostäder
A B ................................................................................................................ 27

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

¥

V

5(68 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-08
Kommunfullmäktige

§87

Dnr 138359
28
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Norrtälje
Sportcentrum A B ...................................................................................... 28
§88 Dnr 138360
29
Direktiv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje AB
inför bolagsstämma i Tio100 A B ............................................................ 29
§89
Dnr 138361
30
Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Kapellskärs hamn .30
§90
Dnr 2017-000342 251
31
Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i
Norrtälje stad (bostadsrätter).................................................................. 31
§91 Dnr 2017-000499 253
33
Inriktningsbeslut rörande Roslagsbostäder AB försäljning av
fastigheter samt förvärv av tomtmark för nyproduktion....................... 33
§92 Dnr 2017-000495 270
35
Campus Roslagen AB 's hemställan om byggnation av ca 39
student/ungdomslägenheter.................................................................... 35
§93 Dnr 2014-002502 214
36
Rättelse av plankarta, detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon,
delar av fastigheten Brännäset 8, i Norrtälje stad................................ 36
§94 Dnr 2017-000484 807
37
Sponsringspolicy inklusive riktlinjer för Norrtälje kom m un..................37
§95 Dnr 2016-002152 092
39
Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om processer för uthyrning av tillfälliga
bostäder...................................................................................................... 39
§96 Dnr 2017-000446 092
40
Besvarande av interpellation från Hans Andersson (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om flytt av grundsärskoleverksamheten .40
§97
Dnr 2017-000501 092
41
Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Hallstaviks badhus....................... 41
§98
Dnr 2017-000502 092
42
Besvarande av interpellation från Christina Hamnö (V) till
kommunstyrelsens ordförande om detaljplan för verksamhetsområdet
i Älm sta....................................................................................................... 42
§99

Dnr 2017-000503 092
43
Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens uppfyllande av
bosättningslagen....................................................................................... 43
§ 100Dnr 2015-000787 091
44
Besvarande av motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rohdin (L)
om det europeiska samarbetet mot narkotika....................................... 44
§101Dnr 2015-001553 091
46
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§102

§ 103

§ 104

§ 105

§ 106

§107

§ 108

§ 109
§ 110

§111

§ 112

§ 113

§ 114

Besvarande av motion från Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz
(M) om möjligheten att placera ensamkommande flyktingbarn hos
familjer med försörjningsstöd.................................................................. 46
Dnr 2016-000184 091
48
Besvarande av motion från Hamed Abbasi (M) och Ann Lewerentz
(M) om införande av nolltolerans mot fusk vid ekonomiskt bistånd...48
Dnr 2016-001465 091
49
Besvarande av motion från Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M)
och Hamed Abbasi (M) om alkoholhanteringen i kom m unen........... 49
Dnr 2015-000469 091
51
Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om kommunens
personalbokslut 2014................................................................................51
Dnr 2015-001411 091
52
Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om bättre
anställningstrygghet - om Allmän visstid och stapling av
tidsbegränsade anställningar.................................................................. 52
Dnr 2017-000536 091
53
Motion från Ingmar Ögren (SD) och Sune Rehnberg (SD) om
beredning av fjärrundervisning i Norrtälje.............................................. 53
Dnr 2017-000696 091
54
Motion från Anders Fransson (ROOP) om inhibition att inte verkställa
kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2, förrän folkomröstning
genomförts......................................................................
54
Dnr 2017-000697 091
55
Motion från Karin Karlsbro (L) om inhibition att inte verkställa
kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2, förrän folkomröstning
genomförts Kommunfullmäktiges beslut............................................... 55
Dnr 2017-000707 091
56
Motion från Karin Karlsbro (L) - Anställ en stadsarkitekt nu!............. 56
Dnr 2017-000535 092
57
Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till utbildningsnämndens
ordförande om självförsvarsutbildning för kvinnliga gymnasieelever 57
Dnr 2017-000709 092
58
Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barn- och
skolnämndens ordförande om lärare till Skebo s ko la ........................... 58
Dnr 2017-000708 092
59
Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommunstyrelsens
ordförande angående möjligheter till sjö/torrsättning av båtar i
Norrtälje tä to rt............................................................................................ 59
Dnr 2017-000710 092
60
Interpellation från Bino Drummond (M) till kommunstyrelsens
ordförande om bredbandsutbyggnaden................................................ 60
Dnr 2017-000695 093
61
Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens ordförande om
kommunens insatser för att skydda ungas frihet och arbeta mot
hedersrelaterat våld och förtryck.............................................................61
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§115 Dnr 2017-000711 093
62
Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om folkomröstning ochskolor ilandsbygden..................... 62
§116 Dnr 138408
63
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för Miljöpartiet.. 63
§117 Dnr 138409
64
Val av ledamot i styrelsen i Folkets Flus,Hallstavik...............................64
§118 Dnr 138410
65
Val av huvudman i Roslagens Sparbank för Roslagens Oberoende
P arti.............................................................................................................65
§ 119 Dnr 2017-000682 102
66
Amalia Mattsson (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i Norrtälje
Naturvårdsstiftelse.................................................................................... 66
§ 120 Dnr 2017-000712 102
67
Dennis Ekström (SD), avsägelse av uppdrag som ersättare i teknikoch klimatnämnden................................................................................... 67
§121 Dnr 2017-000003 042
68
Meddelanden............................................................................................. 68
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§70

Dnr 134811

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Conny Andersson (S) och Ann Lewerentz (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 16 maj 2017, kl 15.00
på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§71

Dnr 2017-000040 042

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning för 2016.
2. Bidrag lämnas till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
om 1 118 tkr till villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB under
förutsättning att Stockholms läns landsting gör likaledes. Bidraget
finansieras med egna medel.
3. Norrtälje Energi AB ska lämna utdelning till Norrtälje Kommunhus AB
om 5 000 tkr 2017.
4. Norrtälje Kommunhus AB ska lämna utdelning till Norrtälje kommun om
5 000 tkr 2017.
5. Avsätta 84 000 tia- av kommunens resultat till resultatutjämningsreserv.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
6. Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella
ändringar i årsredovisningen för 2016.
7. Tiohundra AB har under 2016 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2016 uppfyllt det
kommunala ändamålet.
9. Roslagsbostäder AB har under 2016 uppfyllt det kommunala ändamålet.
10. Campus Roslagen AB har under 2016 uppfyllt det kommunala
ändamålet.
11. Norrtälje Sportcentrum AB har under 2016 uppfyllt det kommunala
ändamålet.
12. Norrtälje Kommunhus AB har under 2016 uppfyllt det kommunala
ändamålet.
Protokollsanteckning

Moderaterna lämnar protokollsanteckning enligt följande:
”Vi tycker kommunens bokslut är bra rent ekonomiskt. Däremot konstaterar
vi att få mål har uppnåtts. Vi kan även konstatera att styrningen över
investeringarna är svag för att inte säga minimal. Kostnaderna skenar och få
investeringar håller tilldelade ramar. Kommunens upphandling av nya
byggen behöver kraftigt ifrågasättas. Få anbud inkommer på grund av
krångliga förfrågningsunderlag. Detta gör att kommunen inte kan säkerställa
att skattebetalarna får ut mest värden för insatt kapital.
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Kommunstyrelsekontoret har stora problem med styrningen av mark och
exploatering samt planavdelningen. Dessa avdelningar präglas av låg
effektivitet och byråkrati. Ett flertal byggherrar väntar sedan över ett år på
planbesked. Detta gör att kommunens byggnation av nya bostäder kommer
att kraftigt bromsas in under 2018-2019. Hamnprojektet är det enda projekt
som hyggligt löper på."
Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo uppnå god ekonomisk
hushållning 2016. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk
hushållning uppnås delvis, 11 av 19 mål är uppnådda eller delvis uppnådda.
Dock uppnås kommunens finansiella mål.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, §
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 86, den april 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2017.
Bilaga 1 Sammanställning av bedömning av god ekonomisk hushållning
samt kommunfullmäktiges övergripande mål.
Bilaga 2 Finansrapport och rapport om Intembankens arbete.
Bilaga 3 VA-bokslut.
Bilaga 4 Rapport om Säkringsredovisning.
Bilaga 5 Projektuppföljning investeringar.
Bilaga 6 Principer för återbetalning av villkorat aktieägartillskott.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
Kjell Jansson (M) meddelar att Moderaterna lämnar skriftlig protokolls
anteckning.
Johannes Folkesson (V), Robert Beronius (L), Ann Lewerentz (M), Olle
Jansson (S) och Bino Drummond (M) yttrar sig.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsekontorets avdelningschefer
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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Dnr 2017-000328 007

§72

Granskningsrapport och revisionsberättelser 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelse för år 2016 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisorernas ordförande Claes-Göran Brile (M) redovisar
revisionsberättelse för år 2016 för kommunkoncernen.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor.

Justerandes sian
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§73

Dnr 138339

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
styrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Utdragsbestyrkande
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§74

Dnr 138340

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för val- och
förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
val- och förtroendemannanämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för 2016 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja val- och förtroendemanna
nämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Utdragsbestyrkande
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§75

Dnr 138341

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för teknikoch klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimatnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
teknik- och klimatnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja teknik- och klimatnämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
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Dnr 138342

§76

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för bygg- och
miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden och dess förtroende
valda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
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§77

Dnr 138343

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kulturoch fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kultur- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kultur- och fritidsnämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
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§78

Dnr 138348

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja socialnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
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§79

Dnr 138349

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för barn- och
skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden och dess förtroende
valda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
barn- och skolnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja barn- och skolnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet lör 2016 års förvaltning.
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§80

Dnr 138350

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja utbildningsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
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§81

Dnr 138351

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med
revisorerna, då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: ”fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.”
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja utbildningsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
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§82

Dnr 138352

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
direktionen i Kommunalförbundet Sjukvård och
Omsorg i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

Föreligger revisionsberättelse, där de förtroendevalda revisorerna tillstyrker
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisions
berättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja direktionen i kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.

Utdragsbestyrkande
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§83

Dnr 138353

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Norrtälje Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigeuppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Kommunhus AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2016 års räkenskapsår.
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Dnr 138354

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings
AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB rösta att
ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års
räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagens styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2016 års räkenskapsår.
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Dnr 138356

§85

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Campus Roslagen AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Campus Roslagen AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2016 års räkenskapsår.

Utdragsbestyrkande
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§86

Dnr 138357

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Roslagsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Roslagsbostäder AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2016 års räkenskapsår.
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Dnr 138359

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Norrtälje Sportcentrum AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Sportcentrum AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2015 års räkenskapsår.
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§88

Dnr 138360

Direktiv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje AB inför bolagsstämma i Tio100 AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg
i Norrtälje att vid ordinarie årsstämma i TiolOO AB rösta att ledamöter och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport, att kommunfullmäktige uppdrar till Kommunalför
bundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje vid ordinarie årsstämma med
TiolOO AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års räkenskapsår.
Lotta Lindblad-Södeiman (M) yttrar sig.
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Dnr 138361

Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i
Kapellskärs hamn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Kapellskärs Hamn AB rösta att ledamöter och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet for 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkstäl
lande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års räkenskaper.
Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisorernas
granskningsrapport att kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet
rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
2016 års räkenskapsår.
Kjell Jansson (M) yttrar sig.
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§90

Dnr 2017-000342 251

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av
Tälje 2:103 i Norrtälje stad (bostadsrätter)
Kommunfullmäktiges beslut

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).
Protokollsanteckningar

Moderaterna lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
”Vi är glada över att det finns stort intresse från olika intressenter att bygga i
Norrtälje. Med detta följer också ett ansvar for att säkerställa att prissätt
ningen av kommunal mark sker på ett korrekt sätt och att den är likvärdig
mellan olika upplåtelseformer. När man för samma område använder två
olika uppräkningsprinciper för det totala priset för marken vid slutlig över
låtelse saknas likvärdighet och kommunen riskerar att gå miste om intäkter.
Moderaterna anser att man snarast bör fastställa uppräkningsprinciper som
säkerställer att kommunen inte underprissätter mark systematiskt.”
Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning med följande lydelse:
”Vänsterpartiet är tveksamma till att kommunen ska sälja mark. Vi anser att
kommunen bör sätta mål för att upprätthålla ett visst markinnehav för att
kunna fullgöra sina åtaganden gentemot befolkningen. I detta ärende handlar
det om attraktiv mark i centrala Norrtälje. Kommunen skulle istället kunna
upplåta mark med hjälp av tomträttsinstitutet och tryggar på så sätt en
långsiktig inkomst samt ett gemensamt omhändertagande och intresse för
området. Om kommunen ändå ska sälja mark för bostadsbyggande vill vi att
man ser över möjligheten att avkastningen går som aktieägartillskott till
Roslagsbostäder och Campus Roslagen för att främja bostadsbyggande på
flera plan.
Vänsterpartiet vill också uppmärksamma bristen på förskoleplatser och
tycker att det vore på sin plats att kommunen också ställer krav på ny
förskolelokaler när nya bostadsområden byggs.”
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 kr/kvm ljus BTA för byggande av bostadsrätter.
Kontraktssumman utgör minst 21.090.000 kronor för Cobab Sverige AB.

Utdragsbestyrkande
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Slutlig köpeskilling fastställs i marköverlåtelseavtalet. Kontraktssumman är
inklusive gatukostnadsersättning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 51, den 20 mars 2017.
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), Mats Wedberg (MP) och Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
protokollsanteckning.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
protokollsanteckning.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel
sens förslag.

Beslutet ska skickas till
Plan och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§91

Dnr 2017-000499 253

Inriktningsbeslut rörande Roslagsbostäder AB
försäljning av fastigheter samt förvärv av tomtmark för
nyproduktion
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige medger Roslagsbostäder AB att försälja fastighets
beståndet Skärsta 1:175 samt Skärsta 1:166 i Hallstavik och Ören 1:26 i
Södersvik.
2. Kommunfullmäktige medger Roslagsbostäder AB förvärva tomtmark i
Älmsta i form av fastigheten Älmsta 1:72 och del av fastigheten Älmsta
1:113 från Karlsviken Fastighets AB och tomtmark i på Odenvägen i
Hallstavik från Norrtälje kommun.
Reservationer och protokollsanteckningar

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet avseende beslutssats 2.
Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning med följande lydelse:
”Vänsterpartiet vill att Roslagsbostäder ska kunna erbjuda ett stort och brett
utbud av bostäder till våra kommunmedborgare. Vi tycker inte att bolaget
ska avyttra delar av beståndet. Vi tycker inte att bolaget ska vara tvungna att
sälja delar av beståndet för att kunna bygga fler bostäder på fler ställen i vår
kommun. Vi ser positivt på att Roslagsbostäder ges i uppdrag att bygga nytt
på olika ställen i kommunen.”
Sammanfattning av ärendet

Då fastigheterna Skärsta 1:66 samt Skärsta 1:175 i Hallstavik samt Ören
1:26 i Södersvik står inför större renoveringsarbeten, har styrelsen i
Roslagsbostäder föreslagit en eventuell försäljning av dessa objekt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 39, den 20 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 82, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 mars 2017.
Roslagsbostäders hemställan.
Köpekontrakt, fastigheten Älmsta 1:72 och del av fastigheten Älmsta 1:113.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Anders Olander (C) och Anders
Fransson (ROOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
protokollsanteckning.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till beslutssats 1 och återremiss på beslutssats
2.
Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag avseende beslutssats 1.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige önskar återremittera beslutssats
2 eller om frågan sak avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att frågan ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag avseende beslutssats 2.
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Dnr 2017-000495 270

Campus Roslagen AB's hemställan om byggnation av
ca 39 student/ungdomslägenheter
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med följande motivering:
”Vid samråd med länsstyrelsen har framkommit synpunkter på planerad
bebyggelse, varför kalkyler m.m. bör justeras inför beslut i kommunfull
mäktige.”
Sammanfattning av ärendet

Campus Roslagen planerar att upplåta 39 st. nya hyresrätter på 35 kvm/st.
Total kostnad för hela byggprojektet är 30 mnkr. Finansiering av
byggnationen sker i form av lån via internbanken vilket ryms inom beslutad
låneram. Bostäderna riktar sig främst till studenter och ungdomar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 75, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 83, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 april 2017.
Sammanfattande kalkyler.
Kalkyl gällande förslag på 39 bostäder.
Kalkyl gällande förslag på byggnation av 29 bostäder.
2 st. ritningar.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar återremiss med motivering: ”Vid samråd med
länsstyrelsen har framkommit synpunkter på planerad bebyggelse, varför
kalkyler m.m. bör justeras inför beslut i kommunfullmäktige.”
Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Roland Brodin (M), Mikael Strandman (SD), Mats Wedberg (MP), Hans
Andersson (L), Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne-Bratt (S) yttrar
sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-002502 214

Rättelse av plankarta, detaljplan för kvarteren
Brädgården och Silon, delar av fastigheten Brännäset
8, i Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar
för detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon, delar av fastigheten
Brännäset 8 i Norrtälje stad, rättas enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223), i
enlighet med vad som framgår av kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
2017-02-10.
Sammanfattning av ärendet

Efter att rubricerad detaljplan vunnit laga kraft och projekteringen av
byggnationen påbörjades upptäcktes vid bygglovsansökan att en
bestämmelse, v4, hade hamnat på fel plats i plankartan. Den ligger mellan
två skrivningar i plankartan och det är otydligt vad som gäller.
En rättelse enligt 26 § förvaltningslagen har gjorts i plankartan för rubricerad
detaljplan. Rättelsen innebär ändring av läget för bestämmelsen v4 i
plankartan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 79, den 10 april 2014.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut, § 23, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2017.
Plankarta med rättelse 2017-02-10.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

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

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000484 807

Sponsringspolicy inklusive riktlinjer för Norrtälje
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsekontorets förslag till
Sponsringspolicy inklusive riktlinjer för Norrtälje kommun.
Reservationer

Moderaternas, Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Liberalemas och
Roslagens Oberoende partis ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar
sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av att kommunen samarbetar med externa aktörer såsom sponsor
och även kan vara mottagare av sponsring, finns ett behov av en
kommunövergripande policy inklusive riktlinjer. Policyn syftar till att
tydliggöra att all kommunal sponsring ska syfta till att stärka varumärket
Norrtälje kommun. Policyn syftar även till att säkerställa kvalitet och
enhetlighet i bedömningar om beslut och omfattning av sponsring, samt att
relevant lagstiftning efterföljs.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 94, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 92, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2017.
Bilaga 1. Förslag till Sponsringspolicy inklusive riktlinjer för Norrtälje
kommun daterad den 30 mar 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S), Catarina Wahlgren (V) och Anders Olander (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M), Karin Karlsbro (L) och Anders Fransson (ROOP) yrkar
avslag på förslaget.
Bin Drummond (M), Ann Lewerentz (M) och Tommy Grönberg (SD) yttrar
sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Omröstning begärs

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Med 33 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Dnr 2016-002152 092

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
kommunstyrelsens ordförande om processer för
uthyrning av tillfälliga bostäder
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
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 § 95.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........” Bilaga § 95.
Hamed Abbasi (M) och Ingrid Landin (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 för att få folk att hyra ut både sina sommarhus
och lägenheter som tillfälliga bostäder. Samtidigt har funnits personer som erbjudit sina
lägenheter och ställt de till förfogande eventuellt Norrtälje kommun är intresserad. Men inte
fått något svar än idag.

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

Hamed Abbasi, M

2017-02-16
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Svar på interpellation från Hamed Abbasi (M) angående
tillfällig uthyrning av bostäder
Fråga:

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

Sedan hösten 2015 har kommunen på olika sätt gjort förfrågningar till invånare
och fastighetsägare för att den vägen få fler alternativ vad gäller
boendeanskaffning.
Detta har lett till att ett tjugotal tillfälliga eller mer långvariga boenden hittills har
ordnats genom att privatpersoner erbjudit lägenheter, del av lägenhet eller
fritidshus. Många av de som har hört av sig har haft villkor och förutsättningar
som hindrat tecknande av hyresavtal.
Arbetet med att anskaffa bostäder genom olika aktiviteter, och de administrativa
åtgärderna kring detta såsom hyresförhandlingar, tecknande av avtal mm har den
senaste tiden setts över. Det har identifierats förbättringsåtgärder.
Kommunen rekryterar nu därför en särskild boendeanskaffare med syftet att få
en samlad funktion för detta arbetsområde på samhällsbyggnadsavdelningen.
Förändringen innebär att arbetsuppgiften hamnar hos personer som har särskild
kunskap inom bostads-, och hyresområdet och bättre har förutsättningar att
hantera den typen av frågor än socialförvaltningen. Deras personal frigörs till att
arbeta med socialt arbete istället för bostadstekniska frågor, personal hos
socialförvaltningen kommer att arbeta med matchning mot rätt bostad som
erbjuds.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2017-000446 092

Besvarande av interpellation från Hans Andersson (L)
till barn- och skolnämndens ordförande om flytt av
grundsärskoleverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Hans Andersson (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 3 april 2017, § 59, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om flytt av grundsärskoleverksamheten.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 96.
Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 96.
Hans Andersson (L) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Barn och Skolnämndens ordförande Olle Jansson.
Angående flytt a¥ grundsärskoleverksamheten 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)

Svar på interpellation från Hans Andersson (L)
Hans Andersson ställer i en interpellation mig ett antal frågor angående flytt av
grundsärskoleverksamheten från Långsjöskolan till Grindskolan.
Hans undrar hur har informationen gått till? Finns det rutiner hur information om
verksamhetsförändringar skall gå till? När det gäller den nya verksamheten vid Grind så
motverkas integreringen, av att det är en egen ingång av avskild utemiljö. Om det är en
medveten planering, hur är tanken bakom detta?
Här kommer mitt svar
Det finns brister hur det föreslagna förslaget kommunicerades med berörda föräldrar innan beslut. En
dialog med berörda föräldrar borde ha genomförts i samband med att det fanns ett förslag. Efter beslut
så har det förts många samtal med alla berörda. Undertecknad; Grundskolechef och Rektor har vid ett
antal tillfallen träffat vårdnadshavare för särskilt berörda. Individuella lösningar har prövats. Framöver
kommer BOU säkerställa att det finns en kommunikationsplan och det har också fattats beslut att
funktionen kommunikatör skall finnas inom organisationen.
Flertalet av de nya eleverna kräver specifika och anpassade miljöer på individ nivå och det görs nu
under våren/sommaren. Bla behöver några elever egna ingångar för att inte störas av för många intryck
och höga ljud. Då de flesta eleverna även har taxi till skolan behöver bra av och upptagningsområden
finnas för dessa taxibilar. Även utemiljön behöver i flertalet fall vara avskild och anpassad för de olika
behoven. I de fall det möjliggör samma utemiljö för flera elever kommer det självklart att göras.
Vid verksamhetsövergångar finns det tydliga rutiner för samverkan på olika nivåer. Det genomförs
också risk och konsekvensbeskrivningar där personal, fackliga parter och skyddsombud medverkar vid
upprättelse av dessa.
Grindskolan har precis som alla andra skolor ett tydligt uppdrag att integrera så mycket som det är
möjligt med fokus på den enskilde eleven.

Rånäs den 2 maj 2017
Olle Jansson (S)
Ordförande, Barn och Skolnämnden
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Dnr 2017-000501 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om Hallstaviks badhus
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 3 april 2017, § 60, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Hallstaviks badhus.
”Interpellation etc............” Bilaga § 97.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc...........” Bilaga § 97.
Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Kjell Jansson (M) angående
Hallstaviks badhus
Frågor:

Kommer du att ta fram ett investeringsärende för ett nytt badhus i Hallstavik?
Om svaret är nej, kommer du då att driva att befintligt badhus renoveras enligt behoven.
Svar:

Ja.
Förvaltningens uppdrag är att utreda båda alternativen. Visar det sig att det är
tekniskt möjligt, uppfyller verksamhetens behov och mer kostnadseffektivt att
renovera bör Kormnunfullmäktige även ha det alternativet att ta ställning till.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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I n t e r p e lla t io n t ill K o m m u n s t y r e ls e n s O r d fö r a n d e a n g .
H a lls ta v ik s B a d h u s .
.borrtauekommJhstvrh:sT

H a lls ta v ik s b a d h u s är i sto r t b e h o v a v r e n o v e r in g . B a d e t är
g a m m a lt o c h y t s k ik te n m e d m e r a b e h ö v e r b y ta s . I v a lr ö r e ls e n
2 0 1 4 lo v a d e d u e tt n y tt b a d h u s p å f in a a ffis c h e r . E tt sto r t lö ft e
till H ä v e r ö b y g d e n .

M i n a f r å g o r är:

1. K o m m e r d u a tt ta fr a m e tt in v e s t e r in g s ä r e n d e f ö r e tt n y tt
b a d h u s i H a lls ta v ik s o m d u lo v a d e i v a lr ö r e ls e n 2 0 1 4 ?

2 . O m s v a r e t är n e j? K o m m e r d u a tt d r iv a a tt b e f in t lig t
b a d h u s r e n o v e r a s e n lig t b e h o v e n ?

ri

KjélUaksso^
G r u p p le d a r e ( M )

N o r r tä lje d e n 2 7 m a r s 2 0 1 7
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Dnr 2017-000502 092

Besvarande av interpellation från Christina Hamnö (V)
till kommunstyrelsens ordförande om detaljplan för
verksamhetsområdet i Älmsta
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Christina Hamnö (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 3 april 2017, § 61, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om detaljplan för verksamhetsområdet i
Älmsta.
”Interpellation etc........” Bilaga § 98.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 98.
Christina Hamnö (V), Anders Fransson (ROOP), Anders Olander (C) och
Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Justerandes sign

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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Svar på interpellation från Christina Hamnö (V) angående
detaljplan för verksamhetsområdet i Älmsta
Fråga: När kommer det att finnas tomter att sälja på verksamhetsområdet i
Älmsta?
Svar: Det pågår ett planarbete för att utöka det befintliga verksamhetsområdet,
men jag kan idag inte svara med säkerhet vilket datum detaljplanen kan antas av
Kommunfullmäktige.
Det har kommit in en förfrågan om etablering från befintlig företagare, som vill
utöka på den icke planlagda marken. Kommunen har ambitionen att möjliggöra
detta och därför kommer bygglov prövas och med det förhoppningsvis en
markförsäljning genomföras.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2017-000503 092

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens
uppfyllande av bosättningslagen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 3 april 2017, § 62, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om uppfyllande av bosättningslagen.
”Interpellation etc...........” Bilaga § 99.
Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 99.
Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD), Ingrid Landin (MP), Karin
Karlsbro (L) och Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation tiSI kommunstyrelsens
ordförande angående kommunens
uppfyllande aw ”bosättningslagen”.
|NORRi ÄLJE KOMMU,''JSTVTicLSE

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.
Vi 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

2017-05-04
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Svar på interpellation från Ingmar Ögren (Sd) angående
kommunens uppfyllande av bosättningslagen
Fråga:

Hur avser kommunens samverkansstyre uppfylla ”bosättningslagens” krav utan att samtidigt
bryta mot kommunallagen?
Svar:

Enligt bosättningslagen är en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en
nyanländ för bosättning i kommunen. Dessa skyldigheter står inte i strid med några
bestämmelser i kommunallagen. Den fråga som ibland diskuteras i dessa
sammanhang är den s.k. likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.
Nämnda bestämmelse innebär att kommuner och landsting skall behandla sina
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat. På grund av
bosättningslagens krav på att anordna bostad åt de personer som anvisas finns
sakliga skäl, i form av lagstiftning som dessutom innebär ett åliggande för
kommunen, för att behandla dessa i särskild ordning.

Fråga:

Anser kommunstyrelsens ordförande att ”bosättningslagen” är förenlig med det kommunala
självstyret?
Svar:

Det kommunala självstyret regleras i regeringsformens 14 kap. som stadgar att
kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den
kommunala självstyrelsens grund. Vidare stadgas att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
de ändamål som har föranlett den. Det sistnämnda vänder sig till lagstiftaren dvs.
Riksdagen som bör beakta den kommunala självstyrelsen vid antagande av nya
lagar.
En i detta sammanhang mycket viktig aspekt på och begränsning av den kommunala
självstyrelsen är den grundläggande begränsningen avseende offentlig
maktutövning som återfinns i 1 kap. 1 § regeringsformen och som föreskriver att
den offentliga makten utövas under lagarna.
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När det gäller ”bosättningslagen” så är det en lag antagen av Sveriges Riksdag och
kommunerna har därför att följa densamma. Med beaktande av syftet med lagen och
de internationella åtaganden som Sverige har kan det svårligen påstås att den lagen
inte tillkommit med de hänsyn som föranlett den. Lagen är alltså förenlig med den
kommunala självstyrelsen och kommunerna har under alla omständigheter att följa
den eftersom den offentliga makten utövas under lagarna.

Fråga:

Finns det för närvarande förfallna fakturor från kommunen till Migrationsverket och vilken
summa gäller det i så fall totalt?
Svar:

När det gäller ersättning för kostnader förknippade med ”bosättningslagen” så
utgörs dessa av schablonbelopp som betalas i tid löpande. Däremot har det på vissa
andra områden fungerat sämre. Att Migrationsverket i vissa avseenden brister i
förmågan att betala i tid beror på långa handläggningstider. Kommunen erhåller
dock alltid de medel som den är berättigad till.

Fråga:

Hur ska kostnaderna för att uppfylla ”bosättningslagen” budgeteras och fördelas mellan
kommunala kostnader och statsbidrag?
Svar:

Eftersom statsbidraget är en intäkt för kommunen så budgeteras det som en intäkt.
Vad gäller kommunala kostnader så budgeteras dessa som kostnader utifrån vad
kostnaderna faktiskt avser.

Fråga:

Exakt vad var faktafel vid tiden för utskicket?
Svar:

Utöver att hela upplägget för foldern kunde tolkas som att de nämnda åtgärderna var
en politiskt beslutad plan, som helhet eller som enskilda delar, så inrymde den
faktafel som exempelvis kommuntal för anvisningar och andel lediga lägenheter i
Roslagsbostäders bestånd. Den innehåller även påståenden som inte baseras på
fakta. Exempelvis angående Roslagsbostäders framtida kötid.

| ^ f> | NORRTÄLJE
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KOMMUN

Fråga:

Avser samverkansstyret uppdatera kommunens rutiner för information till politiker
så att spridning av nya ”faktafel” kan undvikas?
Svar:

Information och kommunikation är ett ständigt förbättringsarbete inom kommunen.
Vi strävar också efter att ha föredragningar och information vid nämnd- och
styrelsemöten. Värt att poängtera är att tjänstemän står till förtroendevaldas
förfogande att svara på frågor och med sin profession och sakkunskap bidra till att
förmedla fakta och öka kunskapen hos förtroendevalda i olika frågor.
a ____________________
Ulrika talk (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015-000787 091

Besvarande av motion från Karin Karlsbro (L) och
Lennart Rohdin (L) om det europeiska samarbetet mot
narkotika
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservationer

Moderatemas, Liberalemas och Kristdemokraternas ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Motionen lämnades in på kommunfullmäktige 15 juni 2015 och föreslår att
Norrtälje kommun ska söka medlemskap i European Cities Against Drugs.
Socialnämnden har i sitt yttrande redogjort för kommunens tidigare
medlemskap under åren 2000-2006. Kommunfullmäktige beslutade om
utträde 2006 då nyttan av att vara med i organisationen ansågs för låg i
förhållande till den höga årsavgiften. Årsavgiften skulle i dagsläget uppgå
till 6000 euro för Norrtälje kommun. Socialnämnden gör samma bedömning
i dagsläget som vid tillfället för utträde 2006 och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 85, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 74, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2017.
Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rhodin (L) om det europeiska
samarbetet mot narkotika.
Yttrande från socialnämnden
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ingrid Landin (MP) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall
kommunstyrelsens förslag.
Lennart Rohdin (L) och Ann Lewerentz (M) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag.
Omröstning begärs

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen.
Med 35 ja-röster, 21 nej-röster, 3 som avstår och 2 vakanta beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande

4 5 (6 8 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-08
Kommunfullmäktige

§101

Dnr 2015-001553 091

Besvarande av motion från Hamed Abbasi (M) och Ann
Lewerentz (M) om möjligheten att placera ensamkom
mande flyktingbarn hos familjer med försörjningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Motionen lämnades in på kommunfullmäktige 1 december 2015 och föreslår
att socialförvaltningen får i uppdrag att se möjligheten om det finns familjer
med försöijningsstöd som är lämpliga att ta emot ensamkommande barn och
erbjuda dessa familjer detta. Socialnämnden redogör för att familjer som
anmäler intresse att bli familjehem utreds och en bedömning av familjens
resurser görs för att kunna ge en ungdom det den behöver. Socialnämnden
anser att förslaget kan medföra svårigheter att få ut långtidsarbetslösa
personer i sysselsättning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 86, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 75, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2017.
Motion från Arm Lewerentz (M) och Hamed Abbasi (M) angående
möjligheten att placera ensamkommande ungdomar hos familjer med
försöijningsstöd.
Socialnämndens yttrande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ingrid Landin (MP) och Hanna Stymne-Bratt (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ann Lewerentz (M), Hamed Abbasi (M) och Bino Drummond (M) yrkar
bifall till motionen.
Mikael Strandman (SD) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000184 091

Besvarande av motion från Hamed Abbasi (M) och Ann
Lewerentz (M) om införande av nolltolerans mot fusk
vid ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen härmed besvarad.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Motionen lämnades in på kommunfullmäktige 18 februari 2016 och föreslår
att socialförvaltningen inför nolltolerans mot bidragsfusk vid ekonomiskt
bistånd, att noggrant följa upp felaktiga utbetalningar vid försörjningsstöd,
att införa rutiner för att tidigt ge möjlighet att upptäcka försök till fösk samt
att polisanmäla alla fall av fusk som upptäcks. Socialnämnden har i sitt
yttrande redogjort för det arbete som bedrivs för att motverka felaktiga
utbetalningar vid ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 87, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 76, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2017.
Motion från Ann Lewerentz (M) och Hamed Abbasi (M) angående införande
av nolltolerans mot fusk vid ekonomiskt bistånd.
Yttrande från socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ingrid Landin (MP), Mats Wedberg (MP) och Johannes Folkesson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och Hamed Abbasi (M) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-001465 091

Besvarande av motion från Ann Lewerentz (M), Bo
Wetterström (M) och Hamed Abbasi (M) om alkohol
hanteringen i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens
yttrande.
Reservationer

Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Motionen lämnades in till kommunfullmäktige 26 september 2016 och
föreslår att den beslutsfattande funktionen för alkoholtillstånd i kommunen
flyttas till kommunstyrelsen av näringspolitiska skäl. Socialnämnden har
lämnat ett yttrande med förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialnämnden menar att alkohollagstiftningen är i första hand en social
skyddslagstiftning och gör bedömningen, i samråd med tillväxt- och
utvecklingschef på kommunstyrelsekontoret, att socialnämnden är den
nämnd som har kunskaper om sociala levnadsförhållanden i kommunen och
därför även fortsättningsvis bör hantera serveringstillstånd.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 88, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 77, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2017.
Motion från Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och Hamed Abbasi
(M) gällande alkoholhanteringen i kommunen.
Yttrande från socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Ingrid Landin (MP), Anders Olander
(C) och Anders Fransson (ROOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Wetterström (M), Kjell Jansson (M) och Ann Lewerentz (M) yrkar bifall
till motionen.

----------------------------------------------------------------------—
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Dnr 2015-000469 091

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om
kommunens personalbokslut 2014
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med anledning av att:
1. Kommunen alltid redovisar statistik på kön i de fall det är möjligt samt att
redovisning av antalet utrikesfödda medarbetare och chefer ska vara en
del av personalbokslutet.
2. Under 2017 kommer ett antal dokument tas fram som kan sammanfattas
som en gemensam personalstrategi.
Sammanfattning av ärendet

Catarina Wahlgren (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 april 2015 varvid fullmäktige överlämnade motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med anledning av att
kommunen alltid redovisar statistik på kön i de fall det är möjligt i
personalbokslutet samt att antalet utrikesfödda medarbetare och chefer ska
redovisas. Under 2017 ska en plan för ökade hälsotal och en plan för heltid (i
enlighet med centrala och lokala kollektivavtal) tas fram.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 89, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 78, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2017.
Motion från Catarina Wahlgren (V) om kommunens personalbokslut.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001411 091

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl.
om bättre anställningstrygghet - om Allmän visstid och
stapling av tidsbegränsade anställningar
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet

Catarina Wahlgren (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktiges
sammanträde i oktober 2015 varvid fullmäktige överlämnade motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med anledning av att
kommunen tillämpar visstidsanställningar i enlighet med Lagen om
anställningsskydd (LAS) samt att en plan för heltid samt en plan för ökade
hälsotal tas fram under 2017 med syfte att bland annat minska
tidsbegränsade anställningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, § 90, den 10 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 79, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 mars 2017.
Motion från Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V) och Johannes
Folkesson (V) om anställningstrygghet
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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/

7 7 /
y i / i
( y l

IX

Utdragsbestyrkande

/

5 2(68 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-08
Kommunfullmäktige

§106

Dnr 2017-000536 091

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Sune Rehnberg
(SD) om beredning av fjärrundervisning i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde

Ingmar Ögren (SD) och Sune Rehnberg (SD) lämnar in följande motion om
beredning av fjärrundervisning i Norrtälje.
”Motion etc............” Bilaga § 106.

Justerandes sign
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Motion från Sverigedemokraterna angående
beredning av fjärrundervisning i Norrtälje

Bakgrund

Sverigedemokraterna har agerat i såväl Barn- och skolnämnden som i Kommunstyrelsen för att försöka
få kommunen att delta i Skolverkets försöksverksamhet med fjärrundervisning. Ett huvudsyfte har
varit att få fram ett alternativ till nedläggning av de små skolorna på landsbygden.
Detta har inte lyckats, men det tycks nu finnas en konsensus i Barn- och skolnämnden liksom i
skolförvaltningen att fjärrundervisning måste ses som ett oundvikligt inslag i den pågående
digitaliseringen av skolan.
I våra närmaste grannkommuner, Värmdö samt på Åland finns nu en hel del erfarenhet av
fjärrundervisning, både vad avser nytta som problem.
Numera finns sidan ”lektion,se” med många förberedda lektioner som kan användas i fjärrundervisning
liksom av lärare som vill reducera sin beredningstid för lektioner liksom för inspiration
KF har tagit beslut om att en folkomröstning om landsbygdsskolorna skall hållas men det är tämligen
oklart vad ett beslut om att behålla skolorna skulle innebära varför det finns ett akut behov av att öka
kunskapen.
Förslag

Vi yrkar att KF uppdrar åt Barn- och skolnämnden att:
•

snarast uppdra åt lämplig person att samla in erfarenheter från Värmdö och Åland avseende
fjärrundervisning, samt sammanställa och föredra för nämnden

•

snarast kontakta Skolverket för att få del av hittillsvarande erfarenheter från försök med
fjärrundervisning samt sammanställa detta med föredragning i nämnden

•

utreda och sammanställa ett eller flera alternativ för hur fjärrundervisning och förinspelade
lektioner kan utnyttjas i kommunens skolor, företrädesvis de mindre. Dessutom klarlägga
förväntade ekonomiska och pedagogiska effekter.

Ingmar Ögren SD
Sune Rehnberg SD
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Dnr 2017-000696 091

Motion från Anders Fransson (ROOP) om inhibition att
inte verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2,
förrän folkomröstning genomförts
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde

Anders Fransson (ROOP) lämnar in följande motion om inhibition att inte
verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2, förrän folkomröstning
genomförts.
”Motion etc.......... ” Bilaga § 107.

Justerandes sign
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Motion om inhibition
U rfå J ?

Förslag till beslut
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Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra till barn- och skolnämnden att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p
1—2, fattat den 20 juni 2016, förrän kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2017 om
komm unal folkomröstning har genomförts.

Bakgrund
D en 20 juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en ny skolorganisation i enlighet med underlaget
”Ny skolstruktur 2016—2017” (§ 136 p 1). Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra till
barn- och skolnämnden att genomföra de förändringar som föranleddes av den fastställda
skolstrukturen (§ 136 p 2).
D en 3 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en kom m unal folkomröstning
avseende glesbygdsskolor och ett kommunalt glesbygdsprogram.
För att en folkomrös tning ska vara meningsfull bör tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige
inte verkställas av bam- och skolnämnden förrän en folkomröstning har hållits i frågan.

Anders Fransson Gruppledare
ROOP
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Dnr 2017-000697 091

Motion från Karin Karlsbro (L) om inhibition att inte
verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2,
förrän folkomröstning genomförts
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (L) lämnar in följande motion om inhibition att inte
verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2, förrän folkomröstning
genomförts.
”Motion etc.......... ” Bilaga § 108.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Vi föreslår kom m unfullm äktige besluta att
uppdra tall barn- och skolnämnden att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p
1—2, fattat den 20 juni 2016, förrän kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2017 om
kommunal folkomröstning har genomförts.

Bakgrund
Den 20 juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en ny skolorganisation i enlighet med underlaget
”Ny skolstruktur 2016-2017” (§ 136 p 1). Kommunfhllmäktige beslutade även att uppdra till
barn- och skolnämnden att genomföra de förändringar som föranleddes av den fastställda
skolstrukturen (§ 136 p 2).
Den 3 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en kommunal folkomröstning
avseende glesbygdsskolor och ett kommunalt glesbygdsprogram.
För att en fo lk o m rö stn in g ska vara meningsfull bör tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige
inte verkställas av barn- och skolnämnden förrän en folkomröstning har hållits i frågan.

Liberalerna
Karin Karlsbro
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Dnr 2017-000707 091

Motion från Karin Karlsbro (L) - Anställ en stadsarkitekt
nu!
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (L) lämnar in följande motion - Anställ en stadsarkitekt nu!
”Motion etc........” Bilaga § 109.

Justerandes sign
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Anställ en stadsarkitekt nu!
Motion till kommunfullmäktige av Karin Karlsbro, Liberalerna
Liberalerna anser att Norrtälje kommun bör anställa en stadsarkitekt. Norrtälje kommun
utvecklas i snabb takt och det är mycket positivt att det byggs mycket i kommunen. Allt talar för
att vi bara sett början av en ny tillväxtfas i Norrtäljes utveckling
D et är uppenbart att potentialen är stor och därför anser Liberalerna att kommunen ska anställa
en stadsarkitekt, nu. En stadsarkitekts främsta uppgift är att se till att stadsutveckling och
byggande håller hög kvalitet och hålls samman av en idé om framtidens goda stad för människor
och miljö.
Konsekvenserna av att en särskild kompetens inom stadsutveckling saknats i kommunen är
uppenbara för Norrtäljes byggda miljö. Norrtäljes historia och värden är en värdefull resurs och
alldeles för viktiga för att äventyras vidare och ett helhetsperspektiv i stadsplaneringen måste
snarast införas.
Liberalerna vill inte hindra utveckling. Tvärtom. Vi anser dock att tillväxten ska vara hållbar,
välawägd och genomtänkt för att skapa en modern stadsmiljö med Norrtäljes egna värden i
fokus när framtidens goda stad byggs.

Karin Karlsbro
5 maj 2017
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Dnr 2017-000535 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till utbildnings
nämndens ordförande om självförsvarsutbildning för
kvinnliga gymnasieelever
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till utbildningsnämndens ordförande om självförsvars
utbildning för kvinnliga gymnasieelever.
”Interpellation etc...........” Bilaga § 110.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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utbildningsnämndens ordförande
angående självförsvarsutbildning för
kvinnliga gymnasieelever.

(

Bakgrund
SD har tidigare, i Utbildningsnämnden, föreslagit att frivillig utbildning i självförsvar bör erbjudas
kvinnliga gymnasieelever. Detta förslag blev avslaget i nämnden.
Inför S-kongressen i april har följande text presenterats:
”Gängbrottsligheten ölrar i samtliga tre storstäder, men oclrså i andra delar av landet, och med den
vapenbrotten och det dödliga våldet. D et ar en skrämmande utveckling att det i dag finns
bostadsområden i Sverige dar var tredje kvinna tvekar att gå ut på egen hand efter mörlrrets inbrott,
dar ungdomar faller offer fo r dödligt våld”.
I Huddinge anordnar Vänsterpartiet fria kurser i självförsvar fö r tjejer.
I Stockholm kan tjejer träna telmiken Krav Maga en timme gratis i veckan.

Vi har nu en ny situation där vi även ser åtskilliga uppgifter i media om att överfallsvåldtälcter blivit
beklagligt vanliga i Sverige.

Frågor
Mot bakgrund av den befarade försämringen av tryggheten för yngre kvinnor, är
Utbildningsnämndens ordförande beredd att ompröva tidigare ställningstagande och ta initiativ till
att frivillig utbildning i självförsvar erbjuds kvinnliga elever i gymnasiet?
Om inte, vad är motiveringen till att detta inte behövs?

Ingmar Ögren SD
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Dnr 2017-000709 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barnoch skolnämndens ordförande om lärare till Skebo
skola
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om lärare till
Skebo skola.
”Interpellation etc........” Bilaga §111.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Olle Jansson
man kan läsa i tidningen att man påstår från skolförvaltningen att man inte kan
få tag i lärare till skebo skola min fråga blir
är det en medveten strategi för att kunna lägga ner småskolor
vad gör minoriteten för att lärare ska söka sig till de mindre skolorna
eller finns det ingen strategi

änders fransson
gruppledare ROOP
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Dnr 2017-000708 092

§112

Interpellation från Ann Lewerentz (M) till kommun
styrelsens ordförande angående möjligheter till
sjö/torrsättning av båtar i Norrtälje tätort
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående möjligheter till
sjö/torrsättning av båtar i Norrtälje tätort.
”Interpellation etc...........” Bilaga § 112.

Justerandes sign
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Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande, angående
m öjligheter till sjö- torrsättning av båtar i Norrtälje tä to rt
Barn, båtar och bad är kom m unens slogan fö r d e t nya o m rå d e t i hamnen.
N o rrtälje är en skärgårdskom m un och har m ycket a tt vinna på a tt
m arknadsföra sig ju s t en skärgårdskom m un. Både fö r nya invånare, tu ris te r och
fritidshusägare. Många frå g o r har u p p stå tt bland kom m unens båtägare om var
man kom m er a tt kunna sjö- och to rrs ä tta sin båt i fra m tid e n . Något som v a rit
m ö jlig t vid kajen i N orrtälje hamn.
M ina frå g o r är:
Hur ser planerna u t f ö r m öjligheterna a tt sjö- och to rrs ä tta båtar i N orrtälje ut
när de t nya ham nom rådet är färdigbyggt?
K om m er kajkonstruktionen i den nya hamnen a tt tåla a tt en lastbil med kran
sjö- och to rrs ä tte r tyngre båtar?
Om så inte är fa lle t, var kom m er sådana m ö jlig h e te r a tt finnas i fra m tide n?

Ann Lewerentz, M
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Dnr 2017-000710 092

Interpellation från Bino Drummond (M) till kommun
styrelsens ordförande om bredbandsutbyggnaden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde

Bino Drummond (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
bredbandsutbyggnaden.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 113.

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Falk
Välfungerande infrastruktur är en nödvändighet för att både kunna locka och behålla människor och
företag i kommunen. Det gäller vägar, vatten och avlopp och, inte minst bredband. Den styrande
minoriteten hade tidigare en tydlig ambition om att kommunen skulle underlätta för en snabb
bredbandsutbyggnad. Men snarare fick ambitionerna motsatt effekt och Norrtelje tidning har under
den senaste tiden rapporterat om försenade och indragna bredbandsprojekt.
Med bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
•

Är du nöjd över hur den kommunala hanteringen av bredbandsutbyggnaden gått till?

«

Tror du att det kommunala målet för antalet bredbandsanslutningar kommer nås i tid?

•

Hur ser du på Norrtelje Energis bredbandsverksamhet i förhållande till andra aktörer som vill
bygga ut bredband?

•

Ser du något problem med att otydlighet och förseningar gör att människor inte får
bredbandsanslutningar?

MORRTÄUE KÖilM' 05TYPE !TT j
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Bino Drummond, M
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Dnr 2017-000695 093

Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens
ordförande om kommunens insatser för att skydda
ungas frihet och arbeta mot hedersrelaterat våld och
förtryck
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde

Karin Karlsbro (L) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande om
kommunens insatser för att skydda ungas frihet och arbeta mot heders
relaterat våld och förtryck.
”Fråga etc...........” Bilaga § 114.

6 1 (6 8 )
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Fråga till socialnämndens ordförande om kommunens insatser för att
skydda ungas frihet och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Från Karin Karlsbro, Liberalerna.
Vi liberaler menar att hederskultur är ett av de största hoten mot frihet och jämställdhet i
dagens Sverige.
I juni förra året ställde jag en fråga till socialnämndens ordförande om kommunens beredskap
att stödja unga som riskerar att tvingas gifta sig mot sin vilja. Jag vill på nytt ta upp frågan.
Sommarlov innebär frihet, ledighet och kanske sommarjobb för de flesta unga. För ett antal
ungdomar, de flesta tjejer, innebär dock lovet något helt annat. En period då de löper risk att
tvingas resa bort för att gifta sig, mot sin vilja. Varje år rapporteras om minderåriga flickor
som när skolan börjar i augusti, inte kommer tillbaka.
Att skydda unga mot påtvingade och enligt svensk rätt olagliga äktenskap handlar om att slå
vakt om grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om feminism i praktiken.
Skola, polis och socialtjänst måste ha beredskap att hjälpa utsatta flickor och pojkar och
skydda varje människa att bestämma över sitt eget liv. Alla ska veta vart man vänder sig om
man känner minsta oro infor sommarlovet. Ingen ska tveka om att samhället står på de unga
kvinnornas sida.
Mot bakgrund av detta vill jag åter igen fråga socialnämndens ordförande:
Finns det kompetens och rutiner inom socialtjänsten att hantera akuta situationer där en
person riskerar att tvingas resa iväg utomlands och gifta sig mot sin vilja?
Finns det inom socialtjänsten kunskap om, och i så fall hur många unga, som lever i en miljö
som kan betraktas som hederskultur, inom kommunen?
På vilket sätt informeras unga om sina mänskliga rättigheter?
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Dnr 2017-000711 093

§115

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrel
sens ordförande om folkomröstning och skolor i lands
bygden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.
Beslutande sammanträde

Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om folkomröstning och
skolor i landsbygden.
”Fråga etc........” Bilaga § 115.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Vi följer lagen. Lagen säger att de valtekniska frågorna ska tas i anslutning
till det sammanträde där man tar beslut om att genomföra folkomröstningen.
Det framgår av det underlag kommunfullmäktige hade för sitt beslut. Valoch förtroendemannanämnden har behövt tid för att utreda frågorna. Bl.a.
måste samråd ske med Valmyndigheten.
Vad gäller fråga två vänder jag mig mot insinuationen att vi skulle ha en
dold agenda. Vi verkställer det beslut kommunfullmäktige har tagit.”

Utdragsbestyrkande
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Fråga till kommunalrådet Ulrika Falk
vid förra fullmäktige så beslutades att det skulle bli en folkomröstning
enligt kommunallagen ska det i samband med beslutet beslutas om när var och hur
folkomröstning ska gå till
det blev inget beslut då och jag ser inget om något beslut idag heller
min fråga blir då
varför följer inte minoriteten lagen ?
är det en medveten strategi för att kunna stänga skolorna i landsbygden innan
folkomröstningen ?

SNQRRTALJE KOMMUNSTYRELSE

Anders Fransson
Gruppledare ROOP
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§116

Dnr 138408

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för
Miljöpartiet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer Marie Larsén (MP) till ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
Sammanfattning av ärendet

Annette Nilsson (MP) beviljades entledigande från uppdraget som ledamot i
valberedningen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september
2016, §204.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§117

Dnr 138409

Val av ledamot i styrelsen i Folkets Hus, Hallstavik
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer Lars Sundberg (S) till ledamot i styrelsen i
Folkets Hus, Hallstavik.
Sammanfattning av ärendet

Olle Jansson (S) beviljades entledigande från uppdrag som ledamot i Folkets
Hus i Hallstavik vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2016, §293.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Olle Jansson redovisar valberedningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§118

Dnr 138410

Val av huvudman i Roslagens Sparbank för Roslagens
Oberoende Parti
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige väljer Yvonne Svensson (ROOP) till huvudman i
Roslagens Sparbank till och med årsstämma 2019.
Sammanfattning av ärendet

Håkan Stolt (ROOP) beviljades entledigande från uppdrag som huvudman i
Roslagens Sparbank vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april
2017, §67.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Olle Jansson redovisar valberedningens förslag.
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Dnr 2017-000682 102

Amalia Mattsson (C), avsägelse av uppdrag som
ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Amalia Mattsson (C) begärt entledigande och
väljer Britt-Marie Åhman (C) till ny ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Sammanfattning av ärendet

Amalia Mattsson (C) avsäger sig i skrivelse den 8 maj 2017 uppdrag som
ersättare i Norrtälje Naturvårdsstiftelse.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Olle Jansson redovisar valberedningens förslag.
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Dnr 2017-000712 102

§120

Dennis Ekström (SD), avsägelse av uppdrag som
ersättare i teknik- och klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar Dennis Ekström (SD) begärt entledigande och
väljer Britt-Marie Canhasi (SD) till ny ersättare i teknik- och klimat
nämnden.
Sammanfattning av ärendet

Dennis Ekström (SD) avsäger sig i skrivelse den 8 maj 2017 uppdrag som
ersättare i teknik- och klimatnämnden.
Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Olle Jansson redovisar valberedningens förslag.
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Dnr 2017-000003 042

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr 2017-3 042
Månadsrapport per februari 2017 för kommunen och bolagen
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