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Sammanträdesdatum

2016-09-26
Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

Sportcentrum, måndagen den 26 september 2016 kl 17.30-21.30
Enligt särskild förteckning

Övriga närvarande

Ludvig Lagerkranz, jurist
Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Lenneke Sundblom (S) och Bino Drummond (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 5 oktober 2016, kl 15.00

Underskrifter

§§ 170-211

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-10-28
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Sammanträdesdatum

2016-09-26
Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige 2016-09-26
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

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

Justerandes sign

/

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD

§176
Ja
Nej

§178
Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

N
N
F (Ingmar Wallén)
N
N
N
N
N
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
F (Henrik Hedensiö)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

-

N
F (Carina Jansson)
N
N

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja
Nej

F (Robert Beronius)
N
N
N
N
N
N
N
N

-

-

Nej

-

-

Nej

Jäv § 184 (Lars Sundberg)

F (Conny Andersson)
N
N
N till 20.30 (Catharina Erdtman
N
N till 19.45 (Ingela Brinkefeldt)
N
N
F (Andreas Hagstedt)
N
F (Karl-Göran Edeberg)
N

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

-

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ej röstat
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

-

-

-

Nej
-

Nej
-

Nej

Nej
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Anders Fransson
LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils Matsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Berit Jansson
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Aleksandar Smdovic
Kjell Drotz
Bodil Henriksson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
Maija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Christina Pettersson
Johannes Folkesson
Mats Wilzén
Sune Rehnberg
Ingmar Ögren
Olivia Sandberg
Irene Brändström

ROOP

N

Nej

Nej

M
M
M
M
M
C
C
C
L

N
N
N

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

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

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

Justerandes sign

F (Susanne Lippert Enquist)
N
N

)

-

Nej
F (Jane Trepp)

N
N
N
N
N
N

Nej

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja
Nej

N
N
F (Anders Jonsson)
N
F (Marie Larsén)

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

-

-

Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

F (Ethel Södei man Sandin)

N
N

Nej
Nej
F (Dennis Ekström)

Nej
Nej

-

-

N

Nej

Nej

NTj (Mats Hultin)
NTj (Jens Andersson)
NTj (Annette Tagesson)
F
N
F
N
F
NTj (Gunnar Kjelldahl)
Ja
F
NTj (Anders Olander)
Ja
F
NTj från 18.30 (Åsa Wennerfors)

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja
Ja
Nej

Nej
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Bcnnit Jennerstål
Bengt Karlström
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Britt Storm
Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Andreas Hagstedt
Marie Larsén
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

KD
KD
S
S

s
s
s
s
s
s
s
s

N
N
NTj (Elizabeth Sahlén Karlsson
NTj (Andreas Hofbauer)
NTj (Ragnar Bergsten)
N Tj från 20.30 Sara Hansson
N Tj § 184 (Sune Alm)
N
F
F
N från 19.30

V

N

MP
MP
SD
SD
SD
ROOP
ROOP

F
NTj
NTj
NTj
NTj
N
N
N

-

-

-

-

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tj från 19.45 (Christina Hamnö) (Annette Nilsson)
(Mats Wilzén)

Ja

-

-

Ja
Ja

Ja
Ja
Nej
Nej

(Sandra Ljunggren)
(Olivia Sandberg)

Nej
Nej

-

-

-

-

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

48
13

Ja
25
Nej
22
Ej röst 1

Ja
Nej

25
22

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

11
8
15

Ja
Nej

7
6

Ja
Nej

8
6

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

59
21
15

Ja
32
Nej
28
Ej röst 1

Ja
Nej

33
28
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NORRTÄL]E
KO M M U N

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (5 6 )

Sammanträdesdatum

2016-09-26
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§170 Dnr 131600

8

Val av justerare och tillkännagivande om justering...............................8
§171 Dnr 133486

9

Information om projektet Norrtälje Lär Mer........................................... 9
§172 Dnr 133484

10

Information från revisorerna.................................................................10
§173 Dnr 2016-000829 092

11

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförandeavseende kommunens
hantering av kommundelen Väddö...................................................... 11
§174 Dnr 2016-000769 092

12

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till barn- och
skolnämndens ordförande om undervisning av nyinvandrade
flyktingbarn............................................................................................12
§175 Dnr 2016-000619 092

13

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
socialnämndens ordförande angående åtgärder för att fullgöra
kommunens ansvar för äldres trygghet...............................................13
§176 Dnr 2015-000819 260

14

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad................................................. 14
§177 Dnr 2016-000345 206

16

Reviderad Taxa för bygg- och miljönämndensärenden enligt plan-och
bygglagen och mät- och karttaxa (BMN § 48,BoM 15-2407)............. 16
§178 Dnr 2015-000940 315

18

Antagande av Parkeringsstrategi tillika parkeringstal för bostäder och
verksamheter i Norrtälje sta d ...............................................................18
§179 Dnr 2014-002502 214

20

Detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon, delar av fastigheten
Brännäset 8, i Norrtälje stad - antagande enligt PBL (2010:900)
Godkännande och antagande..............................................................20
§180 Dnr 2016-000969 253

21

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna
Tälje 3:1 och Pråmen 1 i Norrtälje Hamn (kv 8)................................. 21
§181 Dnr 2016-000970 253

22

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheterna
Tälje 3:16 och Smeden 1 i Norrtälje Hamn (kv 15)............................22
§182 Dnr 2010-001406 251

23

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för
kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje
stad........................................................................................................ 23
§183 Dnr 2014-001773 251

25

Godkännande av exploateringsprogram Bålbroskogen, inklusive
markanvisningsavtal gällande del av Rimbo-Tomta 7 :1 .................... 25
§184 Dnr 2016-001351 251
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Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av Rimbo-Tomta
7:1 i anslutning till exploateringsprogram Bålbroskogen Sune Alm (S)
anmäler jäv och Lars Sundberg (S) tjänstgör under behandlingen av detta
ärende...........................................................................................................27
§185 Dnr 2014-001326 344

29

Yttrande över hemställan till Kommunfullmäktige om utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp i Lönsvik och Radgärdet, Frötuna
församling............................................................................................. 29
§186 Dnr 2016-001393 091

31

Motion från Irene Brändström (ROOP) och Anders Fransson (ROOP)
angående lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen
lön.......................................................................................................... 31
§187 Dnr 2016-001465 091

32

Motion från Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och Hamed
Abbasi (M) om hanteringen av alkoholtillståndi kommunen............... 32
§188 Dnr 2016-001425 092

33

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till utbildningsnämndens
ordförande om språkutbildning för nyanlända.................................... 33
§ 189 Dnr 2016-001481 092

34

Interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om nationella adoptioner...................... 34
§190 Dnr 2016-001482 092

35

Interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) om
åldersbedömning av asylsökande....................................................... 35
§191 Dnr 2016-001537 092

36

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om Svenskt Näringslivs ranking...........................................................36
§192 Dnr 2016-001538 092
37
Interpellation från Kjell Jansson (M) till teknik- och klimatnämndens
ordförande om avveckling av parkeringsplatser i Norrtälje s ta d ...... 37
§193 Dnr 2016-001550 092

38

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens
ordförande om fler praktikplatser......................................................... 38
§ 194 Dnr 2016-001551 092

39

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande angående medborgarkontor..............................................39
§195 Dnr 2016-001556 092

40

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barn- och
skolnämndens ordförande om lokaler för högstadiet hösten 2017....40
§196 Dnr 2016-001552 093

41

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om hur lång tid det ska ta innan tjänsteman eller politiker
svarar i telefon eller på m ail.................................................................41
§197 Dnr 2016-001553 093

42

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till socialnämndens ordförande
om statens (Migrationsverkets) skuld till kommuner.......................... 42
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§198 Dnr 133846

43

Val av överförmyndare för tiden fram till och med den 31 december
2 0 1 8 ......................................................................................................43
§199 Dnr 133847

44

Val av ersättare i kommunstyrelsen till det datum 2018 då ny
kommunstyrelse väljs........................................................................... 44
§200 Dnr 133848

45

Val av ersättare i socialnämnden till och med 31 december 2016....45
46
§201 Dnr 2016-001355 102
Kim Lutzen (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden......................................................................................46
47
§202 Dnr 2016-001381 102
Stefan Juhnell (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.............................................................................. 47
§203 Dnr 2016-001382 102

48

Filip Åhsberger (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden............................................................................. 48
§204 Dnr 2016-001424 102

49

Annette Nilsson (MP), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning......................................................................................... 49
§205 Dnr 2016-001484 102

50

Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som representant i
Roslagens Sparbanks stiftelse för Ungdomsboende......................... 50
§206 Dnr 2016-001508 102

51

Elizabeth Sahlén Karlsson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige..............................................................................51
§207 Dnr 133852

52

Val av ledamot i RossenFastighets A B ............................................... 52
§208 Dnr 133850

Val av ledamot i Smeden

53

1 A B .......................................................53

§209 Dnr 133851

54

Val av ledamot i Tak och Fasad A B ...................................................54
§210 Dnr 2016-001554 102
55
Liselott Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i Campus
Roslagen AB:s styrelse........................................................................ 55
56
§211 Dnr 133500
Meddelanden........................................................................................ 56
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Dnr 131600

§170

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Lenneke Sundblom (S) och Bino Drummond (M)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 5 oktober 2016, 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.

Justerandes sign
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§171

Dnr 133486

Information om projektet Norrtälje Lär Mer
Projektledaren Britta Algulin informerar om projektet och den
förstudierapport som tagits fram.
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§172

Dnr 133484

Information från revisorerna
Kommunrevisoremas ordförande Claes-Göran Brile (M) informerar om
granskningsrapporterna; Uppföljande granskning av revisionsrapporter
2012-2014, Granskning av flyktingmottagande och Granskning av
prognosrutiner.
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§173

Dnr 2016-000829 092

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD)
och Karl-Göran Edberg (SD) till kommunstyrelsens
ordförande avseende kommunens hantering av
kommundelen Väddö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran Edberg (SD) ställer med kommun
fullmäktiges godkännande vid sammanträde den 20 juni 2016, § 154,
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende
kommunens hantering av kommundelen Väddö.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 173.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 173.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 1 (5 6 )

Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande avseende kommunens hantering av
kommundelen Väddö
N ORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
;

■

2016 05 3 0
-

-

Bakgrund
Boende på Väddö upplever att nuvarande kommunledning ser Väddö som en kombination av
sommarviste för fritidsboende och övningsområde för militären medan de permanentboende
behandlas i andra hand jämfört med boende i kommunens lilla stad. För att klarlägga vad som
gäller vore det värdefullt med svar på några frågor.
Frågor
1) den 18e november 2014 lämnades en motion om att använda en del av kommunens besparing på
hemtjänst i Solhem som driftbidrag till Solhem. Det har nu gått över ett år varför frågan är:
Anser kommunledningen att det är bra och trevligt att Väddöboma driver Solhem ideellt så att det
kan de fortsätta med och inget behöver göras från kommunen?
2) Det har nu gått flera år sedan militären tilläts lägga byggförbud genom s. k. ”samråd” över en
central del av Väddö. Är det korrekt att kommunledningen medverkar till begränsa tillväxten på
Väddö oberoende av om detta ingrepp i privat äganderätt är tveksamt med hänsyn till mänskliga
rättigheter?
3) Kommunen har stängt skolan på Singö och aviserat stängning av skolan på Björkö Arholma.
Innebär detta en uttalad inriktning för att försvåra för barnfamiljer att bosätta sig på Väddö?
4) På Väddö finns många s. k. ”ffitidshusområden” som ligger under detaljplan som begränsar
byggnadsytan till 80 kvm. Detta samtidigt som Stockholms län har en avsevärd bostadsbrist varför
även Väddö är aktuellt för fastboende. Är kommunens plan att denna begränsning i byggandet skall
kvarstå?
Ingmar Ögren SD
Karl-Göran Edberg SD

2015-09-20

NORRTAL) E
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2016 -OS" 2 1

Svar på interpellation från Ingemar Ögren (Sd) angående
kommunens hantering av kommundelen Väddö
Ingemar Ögren (Sd) har ställt en interpellation till mig med ett antal frågor som
rör ovanstående rubricering.
Svar:
1) Hemtjänst är en biståndsbedömd insats som prövas i enlighet med
bestämmelser i 4 kap. 1 § SoL. Norrtälje kommun har inte genomfört eller
aviserat några besparingar inom hemtjänsten i Väddöområdet.
2) Kommunen har inte beslutanderätt i frågan. Kommunledning och förvaltning
arbetar aktivt for att påverka beslutande myndigheter för att möjliggöra
tillväxt, vilket jag hänvisar till i mitt svar till interpellanten den 20 juni 2016.
3) Nej. Kommunen vill möjliggöra för fler barnfamiljer att bosätta sig i
Väddöbygden. Bra och hållbara förskolor och skolor är en förutsättning.
Genom det av Kommunfullmäktige antagna skolutvecklingsprogrammet
skapas långsiktiga förutsättningar för ökad kvalitet i alla kommunens skolor.
4) Älmsta och Väddöbygden är den norra kommundel som växer. Här byggs
nya hus och fritidshus blir permanentbostäder. Vi ställer oss även positiva till
att ändra i detaljplaner för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt ökade
byggrätter för befintliga fastigheter.

Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSG1R0

Box 800, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

O R G A N IS A T IO N S N U M M E R

TELEFAX

WEBB

BAN KG IR O

212000-0217

0176-711 04

norrtalje.se

451-7694

NORRTAL] E
KO M M UN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2016-000769 092

§174

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
barn- och skolnämndens ordförande om undervisning
av nyinvandrade flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 juni 2016, § 155, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om undervisning av nyinvandrade flyktingbarn.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 174.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 174.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.
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SoterpefiSatioo s tä fld tlfll B a rn - o c h
S k o ln ä m n d e o s o r d fö ra n d e angående
u n d e rv is n in g a v n y in v a n d r a d e
fly k tin g b a rn
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELS

2016 05 2 5
-

f h ' ré fl

-

0%

Bakgrund
Vi har erfarit att ett tiotal nyinvandrade barn, utan kunskaper i svenska, placerats i skolan i
Grisslehamn. Detta utan hjälp av tolk eller kompetent hemspråkslärare, vilket rimligtvis kan betyda
att dessa elever salenar förutsättningar att dra nytta av undervisningen.

Frågor
1) Är detta korrekt uppfattat?
2) Om korrekt, vilka åtgärder vidtar Barn- och Skolnämnden för att säkerställa att dessa elever får
en anpassad undervisning?
3) Finns det någon planering för att inrätta en introduktionsklass för ensamkommande barn med
tonvikt på svenska språket och vad som i övrigt tillhör svensk allmänbildning, ledd av lärare som
har kompetens såväl i svenska som i elevernas hemspråk, med placering på lämpligt ställe,
exempelvis Singö skola.

Ingmar Ögren SD
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Svar på interpellation från Ingemar Ögren (SD)
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Ingemar Ögren ställer i en interpellation till mig följande frågor utifrån följande påstående.
Vi har erfarit att ett tiotal nyinvandrade barn, utan kunskaper i svenska, placerats i skolan i
Grisslehamn. Detta utan hjälp av tolk eller kompetent hemspråkslärare, vilket rimligtvis kan
betyda att dessa elever saknar förutsättningar att dra nytta av undervisningen.
1. Är detta korrekt uppfattat?
2. Om korrekt vilka åtgärder vidtar Barn och Skolnämnden för att säkerställa att dessa
elever far en anpassad undervisning?
3. Finns det någon planering för att inrätta en introduktionsklass för ensamkommande
barn med tonvikt på det svenska språket och vad som tillhör svensk allmänbildning,
ledd av lärare som har kompetens såväl i svenska som i elevernas hemspråk, med
placering på lämpligt ställe, exempelvis Singö skola
Fråga 1
I mitten av mars 2016 böljade 13 asylsökande elever i Grisslehamns skola. Samtliga elever
var boende på Migrationsverkets anläggning vid Bergby gård. Eleverna kom från fem olika
språkgrupper. Två av eleverna hade tidigare haft skolgång under 5 månader i annan kommun.
De första två veckorna hade eleverna ingen riktad undervisning i svenska som andrasprålc
(sv2). Under denna tid genomfördes framförallt insatser för att lära känna varandra, och få
eleverna att känna sig ”hemma” och trygga på enheten. Direkt efter påsklovet från och med
den 4 april böljade en behörig lärare i sv2 vid skolan. Läraren böljade med att kartlägga vaije
elevs kunskaper enligt skollagens regler. Detta gjordes m edhjälp av elevernas
vårdnadshavare och tolk i modersmålet. En elevassistent som talade både somaliska och
arabiska fanns samtidigt på plats tillsammans med läraren i sv2. Eleverna placerades i
ordinarie klasser.
Det fanns även en elevassistent och hälsopedagog att tillgå i skolområdet som talade både
svenska och dari. Vid behov, och inför kartläggning har skolan utnyttjat dennes kompetens.
Flertalet av eleverna har fått kommunplacering på annan ort inför höstterminen 2 0 1 6 .1
Grisslehamns skola finns den 1 september fem elever kvar som ännu inte fatt beslut om
uppehållstillstånd och/eller kommunplacering. Samtliga elever går i förskoleklass till årskurs
3, och samtliga har arabiska som modersmål.
Fråga 2
Eleverna far undervisning enligt skollagens krav.
Fråga 3
Nej, det finns ingen planering för att inrätta en introduktionsklass för ensamkommande barn.
Vad säger lagen?
Skollagens regler om placering vid en skolenhet gäller för alla elever, även nyanlända
och/eller asylsökande. Det betyder att en elev i första hand ska placeras vid den skolenhet
vårdnadshavaren (eller den som företräder eleven i avsaknad av vårdnadshavare) vill att
eleven ska gå i.

Om vårdnadshavaren inte gör något val är utgångspunkten att eleven ska placeras i en skola
nära hemmet. I det fall placeringen skulle innebära betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter kan en kommun frångå såväl vårdnadshavarens vilja eller
närhetsprincipen.
Utgångspunkten i skollagen är ”inkludering”. Att inrätta särskilda introduktionsklasser vid
separata skolenheter, skild från ordinarie undervisningsgrupper går enligt vår uppfattning
emot skollagens intentioner, och principen om ”inkludering”.
Skollagen ger dock möjlighet att inrätta särskilda s.lc. förberedelseklasser for nyanlända. En
förberedelseklass är att betrakta som en särskild undervisningsgrupp som enligt skollagen ska
vara kopplad till en skolenhet. Det är rek to r som beslutar om att en elev delvis ska undervisas
i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna
tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Det är alltså rek to r, som inom sin skolenhet,
beslutar om inrättandet av en förberedelseklass. En placering i förberedelseklass far inte vara
elevens ordinarie skolplacering. Om det är motiverat kan en placering i förberedelseklass avse
en stor del av elevens skolgång, men det måste alltid finnas en ordinarie klassplacering i
botten. Vidare får en placering i förberedelseklass i ett visst ämne aldrig vara längre än
nödvändigt.
Placering av en elev i förberedelseklass ska föregås av en bedömning av elevens kunskaper.
Även här är det rektor som ansvarar för att bedömningen görs enligt skollagens regler.
Bedömningen ska göra skyndsamt och i sådan tid att eleven kan placeras i en årskurs inom två
månader från att eleven tagits emot i skolan.
Rektor kan även besluta om att en nyanländ elev får ges mer undervisning i svenska eller sv2
genom en omfördelning av undervisningstiden. Detta kallas prioriterad timplan och får
beslutas för högst ett år om det behövs för att eleven så snart som möjligt ska kunna
tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som eleven normalt tillhör.
(Skolförordningen 9 kap. 4 a §)
Central mottagningsenhet
Däremot har barn- och utbildningskontoret inrättat central mottagningsenhet - ”En väg in”.
Mottagningsenheten ombesörjer skolplacering av eleven, och ger stöd till rektor vid
bedömningen av elevens kunskaper. Här kommer även elevhälsan in i ett tidigt skede för att
utreda elevens hälsotillstånd. Mottagningsenheten är dock inte att likställa med en
förberedelseklass. Så snart eleven fått sin skolplacering, är det rektor som formellt sett
ansvarar för elevens utbildning, och eventuell inplacering i förberedelseklass på enheten.
Vi tror att integration av nyanlända elever bäst främjas av att de så långt som möjligt deltar i
den ordinarie undervisningen, självklart med stöd i form av studiehandledning på
modersmålet och andra eventuella stödinsatser som eleven kan behöva. Barn- och
utbildningskontoret arbetar hårt med att stärka resurserna i form av modersmålslärare och
studiehandledning.
Norrtälje den 14 september 2016
Olle Jansson (S)
Ordförande Barn och Skolnämnden
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Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
socialnämndens ordförande angående åtgärder för att
fullgöra kommunens ansvar för äldres trygghet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen härmed anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 20 juni 2016, § 156, följande interpellation till
socialnämndens ordförande angående åtgärder för att fullgöra kommunens
ansvar för äldres trygghet.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 175.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 175.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Justerandes
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B akgrund
Vi i SD har blivit kontaktade av äldre personer, som upplever att deras livssituation blivit mycket
svår på grund av att kommunen placerat socialt belastade kriminella personer som deras grannar på
landet. Vi har svårt att inse hur sådan behandling av kommunens äldre på landet kan stämma med
kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen 5e kapitlet §4 och 6:

Äldre människor
4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer far leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
(värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor far möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).
6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra
samhällsorgan och organisationer.

Frågor
1) Vid placering av socialt och kriminellt belastade personer i Norrteljes glesbygd, vad gör
Socialtjänsten för att undvika att otrygghet uppkommer för äldre boende på trakten?
2) När sådan otrygghet ändå uppkommer, vilka åtgärder vidtar Socialtjänsten samt vilken planering
och beslutsgång finns för åtgärder så att gällande lagkrav kan mötas.

-

Svar på interpellation till Ingmar Ögren (SD) angående åtgärder för att fullgöra
kommunen ansvar för äldres trygghet.

1) Vid placering av socialt och kriminellt och belastade personer i Norrtäljes glesbygd,
vad gör socialtjänsten for att undvika att otrygghet uppkommer för äldre boende på
trakten?
Svar; För personer som fått boenden via socialtjänsten har vi ett ansvar att se till att
boendet fungerar och att personen får det stöd han eller hon behöver för att kunna
anpassa sig till sin omgivning. Det finns även fall där socialtjänsten får vetskap om att
en person är i ett aktivt missbruk med störningar som följd, men som inte är aktuella
hos socialtjänsten. Då försöker vi få kontakt med den det gäller. Vill individen inte ha
socialtjänstens hjälp och stöd kan vi inte tvinga individen i fråga. Vissa av dessa fall
lämnas över till Sjukvård- och omsorgskontoret för vidare hantering.
2) När sådan otrygghet ändå uppkommer, vilka åtgärder vidtar socialtjänsten samt vilken
planering och beslutsgång finns för åtgärder så att gällande lagkrav kan mötas?
Svar; Personer där vi har vetskap om eller misstänker ett pågående missbruk eller
kriminalitet och som är i behov av en akut boendelösning, placeras i möjligaste mån
på boenden som är speciellt anpassade och har det som krävs för att möta dessa
individers behov.
I de fall det uppdagas att personer som har placerats i boenden via socialtjänsten, där
vi inte haft vetskap om ett pågående missbruk eller kriminalitet, så tas omgående
kontakt med personen för samtal om aktuell situation. Upphör inte störningar som är
kopplade till missbruket eller kriminalitet, kan personen bli tvungen att flytta och
istället far man lösa den akuta situation i boenden som är speciellt anpassade för
hemlösa.
Ingrid Landin, socialnämndens ordförande (MP)
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Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt 5 kap 36 § kommunallagen om
minoritetsåterremiss, återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
följande motivering:
”Förslaget behöver omarbetas och revideras i syfte att få ett kortare och mer
kärnfullt dokument. Påståenden ska vara vetenskapligt grundande och
strategin bör knyta an till vedertagna begrepp inom miljö- och naturvårdspolitik. Grönstrukturstrategin skulle med fördel kunna integreras i en ny
översiktsplan.”
Sammanfattning av ärendet
Grönstrukturstrategin ska utgöra ett av flera planeringsunderlag i både
översiktlig och i mer detalj styrd planering. Strategin är inte ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen men ska fungera som kunskapsunderlag. Strategin
visar vad som behöver beaktas inom olika delar av staden, ur barn- och
äldreperspektiv, tillgänglighet, träd, stränder, stråk, rödlistade arter,
grönytefaktor, friluftsliv och kulturmiljö ska hanteras i den fysiska
planeringen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige bordläde ärendet, § 147, den 20 juni 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 98, den 8 juni 2016:
Kommunfullmäktige antar grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 103, den 18 maj 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 februari 2016.
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Catarina Wahlgren (V), Olle Jansson
(S) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bino Drummond (M), Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP), Kjell
Jansson (M), Henrik Hedensiö (M) och Göte Vaara (KD) yrkar återremiss.
Hans Andersson (L) yttrar sig.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Med 32 ja-röster och 28 nej-röster och en frånvarande beslutar
kommunfullmäktige återremittera ärendet, enligt 5 kap 36 § kommunallagen
om minoritetsåterremiss.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reviderad Taxa för bygg- och miljönämndens ärenden
enligt plan-och bygglagen och mät- och karttaxa (BMN
§48, BoM 15-2407)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 12 kap 10 § plan- och
bygglagen (2010:900) att revidera tidsåtgången i Plan- och
bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa for Norrtälje kommun för
punkterna 1.13 - 1.18, 1.19 - 1.24, 5.1 - 5.6, 8.5, 8.8, 8.10 och 8.12
enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2016,
rev PBL-taxa-11 augusti 2015 slutversion justerad 18 februari 2016.
2. Revideringen ska gälla från och med 1 oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 mars 2016 att hemställa till
kommunfullmäktige att plan- och bygglovstaxan inklusive mät- och karttaxa
revideras i vissa delar gällande tidsåtgången. Bygg- och miljökontoret har
uppmärksammat att den uppskattade medeltidsåtgången för några av de
minst tidskrävande åtgärderna har i den nu gällande taxan skattats för högt.
Detta på grund av det effektiviseringsarbete som förvaltningen har
genomfört har tidsuppskattningen visat sig vara inaktuell för vissa
ärendetyper. Förändringarna av taxan framgår av kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 17 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 119, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 168, den 24 augusti 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2016.
Bygg- och miljönämndens beslut, § 48, den 23 mars 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2015-000940 315

Antagande av Parkeringsstrategi tillika parkeringstal
för bostäder och verksamheter i Norrtälje stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt 5 kap 36 § kommunallagen om
minoritetsåterremiss, återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
följande motivering:
”Förslaget till parkeringsstrategi bör omarbetas och mobilitet bör vara en
ledande tanke i ett omarbetat förslag. De ekonomiska konsekvenserna av
inköp av parkeringsautomater och byggande av parkeringshus ska redovisas.
Sammanfattning av ärendet
Parkeringsstrategi för Norrtälje stad har utarbetats tillsammans med stadens
handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på hur parkering
ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt att
ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på sikt kan bidra till
att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveclding. I samråd med
Handelsstaden och dess medlemmar föreslås att parkeringsavgift införs i
stadskärnan med undantag för att de 2-3 första timmarna är gratis. Exakt hur
systemet bör utformas kommer behöva utredas. Tillsammans med stadens
exploatörer föreslås att bilparkeringstal för lägenheter i flerbostadshus ska
beräknas utifrån befintligt bilinnehav. Det ska vara möjligt att få rabatt på
parkeringstalet om exploatören genomför mobilitetsåtgärder, som till
exempel goda cykelfaciliteter, cykelpool och bilpool.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, § 128, den 5 september 2016:
Kommunfullmäktige antar förslaget till parkeringsstrategi tillika
parkeringstal för bostäder och verksamheter för Norrtälje stad.
Kjell Jansson, Bino Drummond och Lotta Lindblad Söderman, samtliga (M),
och Anders Fransson (ROOP) reserverade sig till förmån för eget
avslagsyrkande. Mikael Strandman (SD) reserverade sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 47, den 24 augusti
2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 juni 2016.
Bilaga 1 - Parkeringsstrategi för Norrtälje stad.
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Utdragsbestyrkande

1 8 (5 6 )

NORRTÄLJE
KO M M UN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-26
Kommunfullmäktige

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Kristian Krassman (S), Catarina Wahlgren (V), Mats
Wedberg (MP), Berit Jansson (C) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren meddelar att protokollsanteckning kommer att lämnas.
(Har vid justeringen inte inkommit).
Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP) och
Karin Karlsbro (L) yrkar återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Med 33 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera
ärendet, enligt 5 kap 36 § kommunallagen om minoritetsåterremiss.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Samhällsbyggnadsfunktionen.
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Dnr 2014-002502 214

Detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon, delar av
fastigheten Brännäset 8, i Norrtälje stad - antagande
enligt PBL (2010:900) Godkännande och antagande.
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon,
delar av fastigheten Brännäset 8, i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 § PBL
(2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planen är en del av projektet Norrtälje hamn som går ut på att omvandla
nuvarande industrifastigheter i Norrtälje hamn till en ny stadsdel med
bostäder, centrumverksamheter och mötesplatser. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra för två kvarter med bostäder samt centrumverksamhet i
bottenplan. Detaljplanen omfattar cirka 140 lägenheter. Planförslaget har
varit utställt för granskning under tiden 11 januari till den 9 februari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 129, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 48, den 24 augusti
2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 augusti 2016.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse.
Granskningsutlåtande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

Utdragsbestyrkande
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§180

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av
fastigheterna Tälje 3:1 och Pråmen 1 i Norrtälje Hamn
(kv 8)
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med
Anbudslämnare 8 innebärande markanvisning om cirka 13 100 kvm
ljus BTA för byggande av bostäder i flerbostadshus i Norrtälje
Hamn.
2. Kommunens kostnader för genomförande av allmänna anläggningar
finansieras via exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Anbudslämnare nr 8 har, med ett projektförslag på utbyggnad av bostäder i
kvarteret 8 som ingår i projekt Norrtälje Hamn, vunnit en av Kommunen
anordnad markanvisningstävling genom att inlämna ett projektförslag jämte
markpris. Projektförslaget innebär utbyggnad med flerbostadshus i varierade
höjder, cirka 13 100 kvm ljus BTA. Projektet berör del av fastigheten Tälje
3:1 ägd av Kommunen, samt del av Pråmen 1 ägd av fastighetsbolaget Index.
I ett ramavtal med Index överlåts denna mark till kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 131, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 157, den 24 augusti 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtalet med Anbudslämnare 8.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
Projektorganisationen för Norrtälje Hamn.

Utdragsbestyrkande
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§181

Dnr 2016-000970 253

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av
fastigheterna Tälje 3:16 och Smeden 1 i Norrtälje Hamn
(kv 15)
Beslut
1. Godkänna markanvisningsavtal med Anbudslämnare 13
innebärande markanvisning om cirka 9 700 kvm ljus BTA
för byggande av bostäder i fl erbostadshus i Norrtälje
Hamn.
2. Kommunens kostnader för genomförande av allmänna
anläggningar finansieras via exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Anbudslämnare nr 13 har, med ett projektförslag på utbyggnad av bostäder i
kvarteret 15 som ingår i projekt Norrtälje Hamn, vunnit en av Kommunen
anordnad markanvisningstävling genom att inlämna ett projektförslag jämte
markpris. Projektförslaget innebär utbyggnad med flerbostadshus i varierade
höjder, cirka 9 700 kvm ljus BTA. Projektet berör del av fastigheten Tälje
3:16 ägd av Kommunen, samt del av fastigheten Smeden 1 ägt av ett
kommunalt bolag. Köparen har visat intresse av bolagsköp, vilket ska
utredas vidare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 132, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 158, den 24 augusti 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtalet med Anbudslämnare 13.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
Projektorganisationen för Norrtälje Hamn.

Utdragsbestyrkande
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§182

Dnr 2010-001406 251

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till
detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt
delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal i anslutning till
detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon, delar av fastigheten
Brännäset 8 i Norrtälje stad
2. Kommunfullmäktige godkänner förvärv av ca 18 kvm av fastigheten
Brännäset 8 till en köpeskilling av 80 tkr, finansiering sker med
kommunstyrelsens investeringsmedel för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna
exploateringsavtalet mellan Fastigheter AB Insjövassen och Norrtälje
Kommun gällande fastigheten Brännäset 8. Bolaget äger Fastigheten.
Fastigheten berörs av förslag till detaljplan för Brännäset 8 i Norrtälje stad
med syfte att möjliggöra bostäder. Detaljplanen kommer att innehålla två
delar och omfattar kvartersmark och allmän platsmark. Planområdet omfattar
cirka 2850 kvm och gränsar mot skelettplanen för Norrtälje Hamn.
Exploateringsavtalet innefattar marköverlåtelser där bolaget överlåter den
allmänna platsmarken till Kommunen och Kommunen, för en köpeskilling
av 80 tia, överlåter vissa mindre markområden till Bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 133, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 133, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2016.
Exploateringsavtal.
Översiktskarta.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
Projektorganisationen för Norrtälje Hamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-001773 251

§183

Godkännande av exploateringsprogram Bålbroskogen,
inklusive markanvisningsavtal gällande del av RimboTomta 7:1
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsprogrammet
Bålbroskogen.
2. Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med Credentia
AB innebärande markanvisning för upp till 20 000 kvm ljus BTA
med olika bebyggelseformer så som t.ex. radhus,
bostadsrättslägenheter till en summa av upp till cirka 45 milj. kronor.
3. Norrtälje kommuns kostnader för genomförande av
exploateringsprogrammet finansieras via exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Credentia AB och Roslagsbostäder AB har tillsammans, under hösten 2014,
till kommunstyrelsen inkommit med ett förslag på stadsutveckling av del av
fastigheten Rimbo-Tomta 7:1. Kommunstyrelsekontoret föreslår ett
exploateringsprogram som ska styra och samordna exploateringsprocessen
från början till slut. Syftet är att området markanvisas i två separata avtal,
detaljplaneläggs och exploateringen genomförs. Kommunstyrelsekontoret
föreslår att de två bolagen genom var sitt markanvisningsavtal, får pröva
detaljplaneläggning av området. Avtalet innebär att om detaljplanen kan
antas och marköverlåtelseavtalen tecknas kommer Kommunen att sälja det i
markanvisningsavtalen angivna markanvisningsområdet till exploatörerna
och exploatörerna förbinder sig att köpa markanvisningsområdet.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni, § 152, och beslöt att
återremittera ärendet för att förslaget till markanvisningsavtal inte hade
behandlats av styrelsen för Roslagsbostäder AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 134, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 169, den 24 augusti 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtal med Credentia AB.
Exploateringskalkyl.
Exploateringsprogram Bålbroskogen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Johannes Folkesson (V) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§184

Dnr 2016-001351 251

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av
Rimbo-Tomta 7:1 i anslutning till exploateringsprogram
Bålbroskogen
Sune Alm (S) anmäler jäv och Lars Sundberg (S) tjänstgör under
behandlingen av detta ärende.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med Roslagsbostäder
AB innebärande markanvisning för upp till cirka 10 000 kvm ljus BTA
hyreslägenheter till en summa av upp till cirka 10 milj. kronor.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Credentia AB och Roslagsbostäder AB har tillsammans, under hösten 2014,
till kommunstyrelsen inkommit med ett förslag på stadsutveckling av del av
fastigheten Rimbo-Tomta 7:1. Kommunstyrelsekontoret har i ett annat
ärende föreslagit ett exploateringsprogram som ska styra och samordna
exploateringsprocessen från början till slut. Syftet är att området
markanvisas i två separata avtal, detaljplaneläggs och exploateringen
genomförs. I detta ärende föreslår kommunstyrelsekontoret ett
markanvisningsavtal med Roslagsbostäder AB. Kommunstyrelsekontoret
föreslår att de två bolagen genom var sitt markanvisningsavtal, får pröva
detaljplaneläggning av området. Avtalet innebär att om detaljplanen kan
antas och marköverlåtelseavtalen tecknas kommer Kommunen att sälja det i
markanvisningsavtalen angivna markanvisningsområdet till exploatörerna
och exploatörerna förbinder sig att köpa markanvisningsområdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 135, den 5 september 2016.
Moderaternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 176, den 24 augusti 2016.
Kommunstyrelselcontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtal med Roslagsbostäder AB.
Exploateringskalkyl.
Exploateringsprogram Bålbroskogen.

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Johannes Folkesson (V), Olle Jansson (S), Göte Vaara (KD,
Roger Pettersson (S), Hans Andersson (L) och Berit Jansson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag
Kjell Jansson (M) och Bino Drummond (M) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkande mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-001326 344

§185

Yttrande över hemställan till Kommunfullmäktige om
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lönsvik
och Radgärdet, Frötuna församling
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp i rubricerat område.
2. Kommunstyrelsen far i uppdrag att möjliggöra för en samfälld VAanslutning i rubricerat område.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden hemställde den 19 juni 2014, § 59, till
kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i
Lönsvik och Radgärdet, Frötuna församling, Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning bedömer att fastigheterna i
Lönsvik och Radgärdet i dagsläget inte kan anses omfattas av villkoren i
vattentjänstlagen varför en utvidgning av verksamhetsområdet att omfatta
området Lönsvik och Radgärdet i dagsläget inte bör vara aktuell. Även i den
systematiska områdesbedömningen som har gjorts i samband med
framtagande av VA-Utbyggnadsplan (Bilaga 2 till VA-Plan) förekommer
inte området bland de prioriterade områdena med behov av utbyggnad av
kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 138, den 5 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 140, den 22 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 juni 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Härefter finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-001393 091

§186

Motion från Irene Brändström (ROOP) och Anders
Fransson (ROOP) angående lärares vidareutbildning
genom lärarlyftet med bibehållen lön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
for beredning.
Beslutande sammanträde
Irene Brändström (ROOP) och Anders Fransson (ROOP) lämnar in följande
motion angående lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen
lön.
”Motion etc........... ” Bilaga § 186.

Justerandes_$ign

Utdragsbestyrkande
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Till Kommunfullmäktige i Norrtälje Kommun.
Motion angående lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen lön.
Konkurrensen om behöriga och legitimerade lärare ökar oavbrutet och i allt snabbare takt. Det visar
statistiken från hösten 2016.
Därför föreslår Roslagens Oberoende Parti att Norrtälje kommun, för att locka till sig behöriga och
legitimerade lärare till kommunens skolor i takt med aktuella och kommande rekryteringsbehov,
beslutar att befintliga, redan anställda lärare och de som successivt rekryteras, ska erbjudas
fortbildning och vidareutbildning med bibehållen lön. Det kommer att behövas än fler åtgärder för
att göra Norrtälje till en attraktiv kommun och arbetsgivare, men inledningsvis är goda villkor för
lärares utbildning ett bra sätt att underlätta och säkra rekryteringsbehovet av lärare för framtida
behov.

För Roslagens Oberoende Parti (ROOP)
Irene Brändström
Anders Fransson
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§187

Dnr 2016-001465 091

Motion från Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och
Hamed Abbasi (M) om hanteringen av alkoholtillstånd i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
for beredning.
Beslutande sammanträde
Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) och Hamed Abbasi (M) lämnar in
följande motion om hanteringen av alkoholtillstånd i kommunen.
”Motion etc........ ” Bilaga § 187.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till Kommunfullmäktige angående
Akoholhanteringen i kommunen.

Idag sköts administrationen av alkoholtillstånden av SRMH med Socialnämnden som beslutsfattare .
I Norrtälje kommuns alkoholpolicy står det att man ska vara generös med alkoholtillstånden, detta
för att säkerställa att kommunen fungerar även som turistmål. Kommunen är väl försedd med
krogar, både på våra mindre tätorter och i skärgården och är en viktig del av den för kommunen så
viktiga och växande turistnäringen.
Vi känner att Socialnämnden som tillståndsgivare inte riktigt passar som bedömare då
alkoholhanteringen är en viktig del av näringspolitiken i kommunen.

Därför föreslår vi:
A tt den beslutsfattande funktionen för alkoholtillstånd i kommunen flyttas till Kommunstyrelsen av
näringspolitiska skäl.
Ann Lewerentz, M

Bo Wetterström, M

Hamed Abbasi, M

Motionen antagen som gruppmotion 2016-09-01
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§188

Dnr 2016-001425 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till utbildningsnämndens ordförande om språkutbildning för
nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till utbildningsnämndens ordförande.
”Interpellation etc............” Bilaga § 188.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämndens ordförande
Barn- och utbildningskontoret

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Hanna Stymne-Bratt, utbildningsnämndens

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

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

;

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

Flamed Abbasi, M

>
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§189

Dnr 2016-001481 092

Interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann
Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om
nationella adoptioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfull
mäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande
om nationella adoptioner.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 189.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande
Socialkontoret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Interpellation till Ingrid Landin, socialnämndens ordförande

Varför arbetar inte socialnämnden aktivt med att verka för och genomföra nationella adoptioner i
vår kommun.
I Sverige var nationella adoptioner vanligast fram till böljan av 1970-talet då de internationella blev
det vanligaste, sannolikt beroende på politiska värderingar.
Närståendeadoptioner är vanligast bland de nationella adoptionerna. Vid internationella adoptioner
adopteras ett barn från ett annat land utan någon anknytning.
Vi anser att det för en del barns bästa är bättre att bli adopterade av en familj som både längtar och
vill ta hand om ett barn som sitt eget, istället för att som ofta sker nu att barn blir omhändertagna
och placerade på olika hem under mycket långa perioder och där den otrygga relationen till en eller
båda föräldrarna kvarstår. Ibland är det uppenbart att trots stora insatser så kommer vissa föräldrar
aldrig att klara av sitt föräldraskap.
Vi talar ofta om barnets bästa, men låter ibland föräldrarnas bästa vara det viktigaste.
Vi menar att socialnämnden där det är rimligt, när det är klart att föräldrarna inte kommer att kunna
hantera sitt barn på rätt sätt, bidrar till att försöka få dessa barn att bli adopterade och på så sätt
sätta barnets bästa som mål.
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§190

Dnr 2016-001482 092

Interpellation från Bo Wetterström (M) och Ann
Lewerentz (M) om åldersbedömning av asylsökande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Bo Wetterström (M) och Ann Lewerentz (M) ställer med kommunfull
mäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande
om åldersbedömning.
”Interpellation etc......... ” Bilaga § 190.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande
Socialkontoret

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ingrid Landin, socialnämndens ordförande

Vad gör kommunen för att säkerställa att främst de ensamstående asylsökande har rätt
ålder/åldersbedömning.
Migrationsverket gör bara ett mer eller mindre säkert antagande om de asylsökandes ålder, vilket
leder till att det är kommunens ansvar att bedöma om den uppgivna åldema är lika med den verkliga
åldern.
Detta är än mer viktigt med tanke på de olika regler som gäller, om man är under eller över 18 år.
Vi menar att kommunen med alla till buds stående medel måste anstränga sig att säkerställa att de
ensamkommande asylsökande i vår kommun har rätt ålder.

Moderaterna
------

Bo Wetterström

Lewerentz
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Dnr 2016-001537 092

§191

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om Svenskt Näringslivs ranking
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Svenskt Näringslivs
ranking.
”Interpellation etc............” Bilaga § 191

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

36(56)

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

Norrtälje kom m un rasar 57 platser i SNs ranking över företagsklimat.
D u Ulrika Falk gick ut i valrörelsen att Norrtäljes företagsklim at var
för dåligt och att kom m unen måste upp i topp 50. 2010 låg kom m unen
p å plats 78. M ed anledning av detta uttalande måste jag ställa
följande frågor till U lrika Falk.

1. Ä r du nöjd m ed att komm unen rasat m ed 90 platser under dina
två år som KSO till plats 176 av Sveriges kom m uner?
2. D et stora raset är förtroendet för politiska ledningen (222) och
tjänstem ännen (214) Tänker du göra något åt detta eller tycker
du detta är acceptabelt?
3. Vad har du för plan att kom m unen ska nå upp till de 50 bästa
komm unerna?

K je H Ja n s^ n (M)

Norrtälje den 21 septem ber 2016
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§192

Dnr 2016-001538 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till teknik- och
klimatnämndens ordförande om avveckling av
parkeringsplatser i Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till teknik- och klimatnämndens ordförande om avveckling av
parkeringsplatser i Norrtälje stad.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 192.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 7 (5 6 )

Interpellation till ToK nämndens ordförande Berit Jansson
ang. avveckling av parkeringsplatser i Norrtälje stafdf_ r_ _

[NORR IÄ LJ E~K0 MMUNS 7Y R EL£E |

På Stora Torget har det sedan m ånga år funnits två parkeringar för att
kunna uträtta korta ärendet i området runt torget. D essa två
parkeringar är sedan en tid avvecklad och ersatta av en mobil
cykelparkering. Jag tycker detta är anm ärkningsvärt och dåligt.
Därför vill jag ställa följande frågor till K lim at & Tekniknäm ndens
ordförande.

1. Har ToK näm nden beslutat denna förändring?

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

3. Om nej p å fråga 2. H ar då ledande tjänstem än beslutat och
beställt denna förändring?

n

itisson (M)

Norrtälje den 21 septem ber 2016
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§193

Dnr 2016-001550 092

Interpellation från Hamed Abbasi (M) till kommunstyrelsens ordförande om fler praktikplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Hamed Abbasi (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 193.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

3 8 (5 6 )
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Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande
För att integrationen ska fullbordas krävs att alla parter är aktiva och villiga att
ta sitt ansvar och agera.
Idag är det många som pluggar på SFI, är arbetssökande eller sjukskrivna pga.
olika orsaker. De vill och skall komma tillbaka till arbetsmarknaden.
På Arbetsmarknadsenheten som finns i Norrtälje jobbar de med att hjälpa
personer att bli självförsörjande genom olika aktiviteter såsom Jobbcoachning
och andra arbetsförberedelser men det inte räcker med dagens situation.
Vi vet redan att arbetsförmedlingen är belastad med den administrativa och
kontrollerande delen. När det gäller uppdraget som handlar om att matcha och
etablera nyanlända på arbetsmarknaden har man stora problem.
Vi står inför utmaningar som att krävs att agera redan idag! Vi behöver företag
och organisationer som erbjuder praktik och i bästa fall anställning.
Därför måste vi underlätta vägen för både nyanlända och företagare att hitta
varandra!

Min fråga är:
- Vad har du för planer att fler företagare ska aktiv erbjuda fler
praktikplatser?

Hamed Abbasi, M
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§194

Dnr 2016-001551 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande angående medborgarkontor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
medborgarkontor.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 194

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 9 (5 6 )

Igiterpelatien

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE’

Precis efter valet 2014 så skrev ROOP en motion om m edborgarkontor
eller likande.
D å avslog minoriteten m otionen med att det redan var på gång i deras
handlingsprogram.
N u har det gått 2 år och det har inte hänt något
så m in fråga till kom m unalrådet Ulrika Falk är
• varför är inget sjöäsatt
• när i tiden kom m er det någon form av m edborgarkontor eller likande

Anders Fransson ROOP
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§195

Dnr 2016-001556 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barnoch skolnämndens ordförande om lokaler för högstadiet hösten 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om lokaler för
högstadiet hösten 2017.
Interpellation etc.........” Bilaga § 195.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämndens ordförande
Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande

4 0 (5 6 )

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

INTERPELLATION
I ju n i togs beslut på att lägga ned lom m ar skolan och högstadiet på
Rådmansö.
Vad vi i ROOP förstår så räcker inte lokalerna till för högstdielevem a.
Hur har m an tänkt att lösa lokalfrågan inför hösten 2017 Olle JSansson ?

Anders Fransson ROOP
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Dnr 2016-001552 093

§196

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om hur lång tid det ska ta innan
tjänsteman eller politiker svarar i telefon eller på mail
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan vara besvarad.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur lång tid det ska ta
innan tjänsteman eller politiker svarar i telefon eller på mail.
”Fråga etc....... ” Bilaga § 196.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Vid förra kommunfullmäktige togs beslut om servicepolicyn, som anger att
återkoppling ska göras inom två dagar.”
Anders Fransson yttrar sig.

Justerandes sign

r

Utdragsbestyrkande

41(56)

FRÅGA

NORRTÄLJE KOMMUNSTV;
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Jag har en fråga till kom m unalrådet U lrika Falk
hur lång tid ska det ta innan en tjänstem an i kom m unen eller en ledande
politiker typ ordf i näm nd elller kom m unalråd svarar i telefon eller på m ail

Anders Fransson ROOP

tu
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Dnr 2016-001553 093

§197

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till socialnämndens ordförande om statens (Migrationsverkets)
skuld till kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan far besvaras vid kommunfull
mäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till socialnämndens ordförande om statens (Migrationsverkets)
skuld till kommuner.
”Fråga etc........ ” Bilaga § 197.

Beslutet ska skickas till
Socialnämndens ordförande
Socialkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fråga till kom m unalrådet Ingrid Landin
Hört på nyheterna att staten (migrationsverket) är skyldig kom m unerna en
m assa miljarder
hur ser det ut i N orrtälje kommun
Ä r staten skyldig kom m unen pengar och i så fall hur m ycket

Anders Fransson ROOP
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§198

Dnr 133846

Val av överförmyndare för tiden fram till och med den
31 december 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Ralf Lennholm (S) till ny överförmyndare för
tiden fram till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 2 maj 2016, § 125, beviljat
Hans Engblom entledigande från uppdrag som överförmyndare.

Beslutet ska skickas till
Ralf Lennholm
Överförmyndarkansliet Täby
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(56)
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§199

Dnr 133847

Val av ersättare i kommunstyrelsen till det datum 2018
då ny kommunstyrelse väljs
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Staffan Tjömhammar (M) till ersättare i
kommunstyrelsen till det datum 2016 då ny kommunstyrelse väljs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 juni 2016, § 167, beviljat
Cecilia Nordström (M) entledigande från uppdrag som ersättare i kommun
styrelsen.

Beslutet ska skickas till
Staffan Tj örnhammar
Kommunstyrelsen
PA/Lön
Registret

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§200

Dnr 133848

Val av ersättare i socialnämnden till och med 31
december 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Susanne Kjelldahl Almqvist (S) till ersättare i
socialnämnden till och med den 31 december 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde den 20 juni 2016, § 162,
Elizabeth Sahlén Karlsson (S) entledigande från uppdrag som ledamot,
tillika 1:e vice ordförande i socialnämnden. Ersättaren Ingrid Markström (S)
valdes till ny ledamot, tillika 1:e vice ordförande.

Beslutet ska skickas till
Susanne Kjelldahl Almqvist
Socialnämnden
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande
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§201

Dnr 2016-001355 102

Kim Liitzén (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Kim Liitzén (M) entledigande från uppdrag
som ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kim Liitzén (M) avsäger sig i skrivelse, daterad den 18 augusti 2016,
uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Beslutet ska skickas till
Kim Liitzén
Socialnämnden
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

\

Uldragsbestyrkande
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§

Dnr 2016-001381 102

202

Stefan Juhnell (M), avsägelse av uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Stefan Juhnell (M) begärt entledigande
från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stefan Juhnell (M) avsäger sig i skrivelse, daterad den 26 augusti 2016,
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Stefan Juhnell
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
PA/Lön
Registret

Justeri

Utdragsbestyrkande

47(56)
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Dnr 2016-001382 102

§203

Filip Åhsberger (M), avsägelse av uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Filip Åhsberger (M) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Filip Åhsberger (M) avsäger sig i skrivelse, daterad den 27 augusti 2016,
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Filip Åhsberger
Utbildningsnämnden
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§204

Dnr 2016-001424 102

Annette Nilsson (MP), avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Annette Nilsson (MP) begärt
entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Annette Nilsson (MP) avsäger sig i skrivelse, daterad den 3 september 2016,
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfull
mäktiges valberedning.

Beslutet ska skickas till
Annette Nilsson
Länsstyrelsen for ny sammanräkning
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§205

Dnr 2016-001484 102

Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som
representant i Roslagens Sparbanks stiftelse för
Ungdomsboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Cecilia Nordström (M) entledigande från
uppdrag som representant i Roslagens Sparbanks stiftelse för Ungdoms
boende.
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Nordström (M) avsäger sig i skrivelse, daterade den 15 september
2016, uppdrag som representant i Roslagens Sparbanks stiftelse för
Ungdomsboende.

Beslutet ska skickas till
Cecilia Nordström
Roslagens Sparbank
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§206

Dnr 2016-001508 102

Elizabeth Sahlén Karlsson (S), avsägelse av uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Elizabeth Sahlén Karlsson (S) begärt
entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Sahlén Karlsson (S) avsäger sig i skrivelse, daterad den 18
september 2016, uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Elizabeth Sahlén Karlsson
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande
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§207

Dnr 133852

Val av ledamot i Rossen Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer styr- och ledningsstrateg Madelene Fredriksson
till ledamot i Rossen Fastighets AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i bolaget består av kommunala tjänstemän och tidigare ledamoten
Irene Haghi Dickman har slutat sin anställning i kommunen.

Beslutet ska skickas till
Madelene Fredriksson
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§208

Dnr 133850

Val av ledamot i Smeden 1 AB
Kommunfullmäktige väljer styr- och ledningsstrateg Madelene Fredriksson
till ledamot i Smeden 1 AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i bolaget består av kommunala tjänstemän och tidigare ledamoten
Irene Haghi Dickman har slutat sin anställning i kommunen.

Beslutet ska skickas till
Madelene Fredriksson
Registret

/ >

Justerandes sign

)

d

fe

Utdragsbestyrkande
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Dnr 133851

§209

Val av ledamot i Tak och Fasad AB
Kommunfullmäktige väljer styr- och ledningsstrateg Madelene Fredriksson
till ledamot i Tak och Fasad AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i bolaget består av kommunala tjänstemän och tidigare ledamoten
Irene Haghi Dickman har slutat sin anställning i kommunen.

Beslutet ska skickas till
Madelene Fredriksson
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-001554 102

§210

Liselott Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot
i Campus Roslagen AB:s styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Liselott Nilsson (S) begärt
entledigande.
2. Kommunfullmäktige väljer Sverker Nyman (S) till ledamot i Campus
Roslagen AB:s styrelse till och med den 31 december 2016.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Nilsson (S) avsäger sig i skrivelse, daterad den 23 september 2016,
uppdrag som ledamot i Campus Roslagen AB:s styrelse.

Beslutet ska skickas till
Liselott Nilsson
Sverker Nyman
Campus Roslagen AB
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§211

Dnr 133500

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

Månadsrapport per maj 2016 för kommunen och bolagen.

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2016-08-23, ny ledamot för (M)

Berit Jansson (C) tackar för uppvaktningen på 60-årsdagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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