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Namn

N ä rv a ra n d e = N
F rå n v a ra n d e = F
T jä n s tg ö r a n d e = Tj

LEDAMÖTER 1:a v a lk re ts e n
Kjell Jansson
Bino Drummond
Mats Hultin
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Ulla-Britt Pettersson
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hamia 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
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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 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
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ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
M
Jens Andersson
M
Ingmar Wallén
M
Henrik Hedensiö
M
Susanne Lippert Enquist
M
Klas Zettergren
M
Johnny Mattsson
M
Johnny Pettersson
M
Britt-Inger Kjellberg
C
Carina Jansson
C
Bengt Ericsson
C
Jane Trepp
FP
Lennart Rohdin
FP
Jessica Wiklund
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Göte Vaara
Bennit Jennerstål
Conny Andersson
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Ahmet Kozaragic
Susanne Kjelldahl Almqvist
Vakant
Poul Ahlgren
Ingela Brinlcefeldt
Maria Ribeiro
Petra Gårdh
Andreas Hagstedt
Karl-Göran Edberg
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren
Ledamöter

Ersättare

Ledamöter och ersättare
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§85

Dnr 125519

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Olle Jansson (S) och Sören Forslund (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 11 maj 2016, kl. 13.00
på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§86

Dnr 2016-000175 092

Besvarande av interpellation från Hamed Abbasi (M) till
socialnämndens ordförande om säkerhet vid boenden
för ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Hamed Abbasi (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 26, följande interpellation till socialnämndens
ordförande om säkerhet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 86.
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 86.
Hamed Abbasi (M) och Karl-Göran Edberg (SD) yttrar sig.

Justerandes sign
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Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande

De senaste månaderna har det inträffat väldigt otäckta händelser på olika HVBhem för ensamkommande flyktingbarn runt om i Sverige. En 22 åring tjej blev
mördad på ett boende i Mölndal. Vi får även nyheter om slagsmål mellan
ungdomarna, knivattacker som riktas mot personal eller mot andra ungdomar
på boendena. På andra sidan finns det högerextremister som hotar och
attackerar de ungdomarna på gator eller på boendena. Som det ser ut idag blir
inte situationen bättre utan kan förvärras.
30 januari 2016 har inrikesminister Anders Ygeman (S) sagt att uppemot 80.000
personer som sökte asyl i Sverige förra året kan komma att utvisas. Detta
uttalande kan skapa oroligheter och negativa effekter hos de flesta ungdomar
som är i väntan på besked av migrationsverket.
Inom kort kommer att Norrtälje kommun öppna flertal boende i egen regi och
ta hem drygt 110 ungdomar.

Mina frågor är:
Fråga: Hur ser bemanningen ut på de nuvarande och framtida boendena?
Fråga: Vilka kompetenser finns hos personalen?
Fråga: Vilka säkerhetsåtgärder är tagna för att förebygga händelser liknande de
som skett?
Fråga: Hur kommer de nya ungdomar som anländer till Norrtälje tas om hand?
Vilka sysselsättningar kommer man att erbjuda?

riamed Abbasi, M

NORRTÄLJE
KOMMUN

2016-03-21

Svar på interpellation från Hamed Abbasi, Moderaterna
Fråga: Hur ser bemanningen ut pä de nuvarande och framtida boendena?
Kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn bemannas samtliga dygnet runt med
personal. Beroende på antal barn (ungdomar) som bor på verksamheten och eventuell aktu
ell riskbedömning där resursförstärkning blir aktuellt bemannas det därefter.
Enligt SOSFS 2014:12 Socialstyrelsens föreslcrifter och allmänna råd om hem fö r vård
eller boende ska arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och be
handling som är av god kvalitet och uppfyller leraven på säkerhet. Principen för bemanning
av personal i kommunala HVB-hem är att tillräckligt med personal finns i tjänst de tider då
ungdomarna förväntas vara hemma.

Fråga: Vilka kompetenser finns hos personalen?
I dagsläget finns inga specifika krav på personalens formella kompetens. Endast förestånda
ren har formella krav motsvarande adekvat utbildning för uppdraget. Detta enligt Socialsty
relsens riktlinjer.
Önskemålet är att personal som tjänstgör på kommunens HVB-hem har en socialpedagogisk bakgrund eller motsvarande. Vi kan dock se att på de handledartjänster vi sökt ut, i
princip inte har fått någon sökande med en socialpedagogisk utbildning.
På kommunens HVB-hem har personalen en skiftande bakgrund och utbildning. Exempel
har personalen erfarenhet tjänstgöring i skola, socialtjänst, men också andra former av
HVB-verksamhet. Då arbetet är så mångskiftande i sin karaktär ser vi det som berikande att
kunna ha personal med skiftande bakgrund och utbildning i verksamheten.
Personal utbildas kontinuerligt i olika frågor som berör verksamheten. Det handlar om ba
sal hygien, livsmedelshantering, socialtjänstlagen samt brandskydd. Men också utbildning i
hot och våld, både förebyggande och i hotande situationer.
Personalen erhåller regelbunden handledning, för tillfället varannan vecka. Handledningen
syftar till att förbättra och förstärka arbetet som handledare som i sin tur ska skapa en trygg
boendemiljö för ungdomarna.
Egen erfarenhet och kunnighet i språk ser vi också som meriterande. En person med egen
erfarenhet av asylprocessen antingen i sin personliga bakgrund eller i sin tjänstehistoria. Vi
ser fördelar att ha personal som tjänstgör på boendet som har kunskap i språk och en kultu
rell kompetens.

NORRTÄLJE
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Fråga: Vilka säkerhetsåtgärder är tagna fö r att förebygga händelser lilmande de som
skett?
Varje verksamhet har installerat system för överfall. Till varje system finns ett antal fasta
larm samt ett antal mobila larmenheter. Överfallslarmen är direktkopplade till Securitas
som skickar en enhet direkt då larmet aktiveras. Securitas kontaktar också Polisen om de
bedömer att det är aktuellt. Överfallslarmens funktion kontrolleras regelbundet.
Varje medarbetare utbildas på brandsäkerhet inklusive rutiner för utrymning. Brandlarmsövningar genomförs regelbundet inklusive aktiv utrymning vaije gång brandlarm ljuder.
Samtlig personal informeras och introduceras av verksamhetens säkerhetsrutiner. Varje
medarbetare utbildas i handhavande av överfallslarm och påbjuds att ha överfallslarmen på
sig under tjänsteutövande. De får också utbildning i hot och våldshantering. Denna utbild
ning sker i samband med uppstart verksamhet samt uppföljning i senare skede.
Dokumentation sker löpande i verksamhetssystemet Procapita av tillsvidareanställd perso
nal. Samtliga tillsvidareanställd personal utbildas i Procapita. Dokumentationen sker utefter
varje ungdoms genomförandeplan och/eller behov. Dokumentationen är läsbar för behörig
personal inklusive socialsekreterare. Genom att dokumentationen är tillgänglig för samtlig
behörig personal blir också dokumentationsmetoden en säkerhetsåtgärd.
Varje verksamhet har rutiner som uppdateras vid behov som syftar till att ungdomarnas
och/eller personalens säkerhet premieras.
Vaije medarbetare ska riskbedöma vaije moment i sitt arbete. Riskbedömning ligger sedan
till grund för hur arbetet ska utföras och om det innebär någon form av säkerhetsförstärkning, som resursförstärkning.

Fråga: Hur kommer de nya ungdomarna som anländer till Norrtälje tas om hand? Vilka
sysselsättningar kommer man att erbjuda?
Ungdomarna tas om hand enligt föreskrifterna i Socialtjänstlagen. Dessutom finns ett antal
rutiner och riktlinjer som verksamheten har för att säkerställa att mottagning och boendesituation sker med ungdomens trygghet, delaktighet och integration i fokus.
Sysselsättningar som erbjuds utgår alltid efter den enskilde ungdomens behov och önske
mål. Detta baseras på en genomförandeplan som upprättas av handledare tillsammans med
ungdomen på boendet. Denna genomförandeplan följs upp och vid behov uppdateras vid
behov. På varje verksamhet finns och kommer att finnas olika typer av fritidsaktiviteter,
såsom pingis, fotbollsspel, tv-spel med mera.
Handledarna arbetar aktivt med att knyta fritidsaktiviteter till vaije ungdom efter dennes
behov och intresse. Det handlar exempelvis om fotboll, pingis och brottning.
Vi har anordnat med frivilligt stöd i ungdomarnas läxläsning. Det kommer att struktureras
ytterligare med fasta läxläsningstider på vaije verksamhet under våren.
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Ungdomarna får också vid individuella behov hjälp och stöd for att kunna utföra sina öns
kemål på egna aktiviteter.
Inom kort kommer ett projekt för integrationsträffar för ungdomar för kommunens HVBhem startas. Ungdomarna kommer att i mindre grupper tillsammans med kursledare arbeta,
diskutera och lära sig olika aktuella tema, exempelvis svensk lag och rätt, asylprocessen,
kulturmöten, normer och värderingar.

Ingrid Landin (MP)
Socialnämndens ordförande

i
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Underlag från Socialstyrelsen vad det gäller personal som tjänstgör i hvb-verksamhet

Person som fö re stå r verksam heten
1 § Den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha en adekvat högskoleut
bildning. Denne ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet.
Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och
kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god
kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet,
verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande,
verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons
behov av och önskemål om utbildning kan beaktas,
den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas,
den hälso- och sjukvård och tandvård som den enskilde behöver görs tillgänglig,
personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras,
personalens behov av handledning tillgodoses,
personalens behov av kompetensutvecklig bevakas och stöds,
en god arbetsmiljö upprätthålls,
rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter,
hemmets behandlingsmetod eller -metoder följs upp och utvärderas,
verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, och verksamheten utvecklas i takt med ny
lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsynen.

2 § Övrig personal som ger vård eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt
personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet i enlighet med den eller de behand
lingsmetoder som används i verksamheten och för att uppfylla verksamhetens mål.

Bedömning av personalbehovet
Vid bedömningen av personalbehovet i ett hem för vård eller boende bör bl.a. beaktas
•
•
•
o
•
•
«

vilken eller vilka behandlingsmetoder som används,
behovet av vård- eller behandlingsinsatser,
behovet av fritidsverksamhet,
antal och ålder hos dem som vårdas eller behandlas,
behovet av j our och beredskap,
arbetstidsavtal och andra bestämmelser som reglerar arbetstiden, samt
behovet av administration.
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Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
barn- och skolnämndens ordförande om åtgärder mot
mobbing
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Rohdin (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-02-22, § 29, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om åtgärder mot mobbing.
”Interpellation etc.............. ” Bilaga § 87.
Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 87.

Lennart Rohdin (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(57)
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om åtgärder mot mobbing
Nyligen uppmärksammades vi på en polisanmälan om kränkande behandling av en elev i en
skola i Norrtälje kommun. Anmälningar om kränkande behandling eller mobbing vid skolor i
Norrtälje kommun är tyvärr- ingen ovanlighet. Norrtälje skiljer sig inte heller från hur det ser
ut på andra håll i landet. Under 2015 kom 4 035 anmälningar in till Skolinspektionen. Det är
alldeles, alldeles för många.
Att ett barn som enligt lag är skyldigt att vistas i skolan fem dagar i veckan under skolåret
under minst nio år ska behöva utsättas för återkommande kränkande behandling är
oacceptabelt varje gång det händer. I skolan måste nolltolerans mot mobbing råda.
Ofta hänvisar de ansvariga i skolan, när det påtalas att de vuxna i skolan inte reagerat
tillräckligt tidigt eller i en del fall inte alls, att man har både riktlinjer, planer och organisation
för att ta sig an dessa övergrepp. Trots detta synes inte antalet fall av kränkande behandling av
bam i skolan minska vare sig i landet eller i Norrtälje kommun.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i barn- och skolnämnden KarlOlov Jansson:
1. Hur ser hittills beslutade program för åtgärder mot kränkande behandling av elever i skolor
i Norrtäljes kommun ut?
2. Vilka åtgärder har de senaste tre åren skett generellt och i enskilda faktiska fall av
kränkande behandling vid skolorna i Norrtälje kommun?
3. Vad avser bam- och skolnämnden vidta för ytterligare åtgärder för att på allvar minska och
eliminera fall av kränkande behandling av bam i skolor i Norrtälje kommun?

Lennart Rohdin G)

Y '

Y

Lennart Rohdin (L) ställer i en interpellation till mig ett antal frågor om åtgärder mot
mobbing/kränkande behandling

Frågorna är
1. Hur ser hitills beslutade program för åtgärder mot kränkande behandling av elever i skolor i
Norrtälje kommun ut?
Mitt svar: Barn- och utbildningskontoret tog under hösten 2013 fram en handläggningsrutin
för verksamheternas rapportering till huvudman då bam eller elev blivit utsatt för
diskriminering eller kränkande behandling Handläggningsrutinen innehåller verksamheternas
årliga rutiner för upprättandet av handlingsplan, rutiner för utredning av uppgift om kränkande
behandling samt rutin för anmälan till huvudmannen. Till handläggningsrutinen finns även en
särskild blankett för anmälan av händelse till huvudmannen I april 2014 genomfördes en
utbildningsdag för förskolechefer och rektorer gällande arbetet med att förebygga och
förhindra kränkande behandling, samt utrednings- och anmälningsskyldigheten i
skolförfattningarna. Kommunens handläggningsrutin förtydligades under hösten 2015 genom
att det infördes en tydligare beskrivning för hur utredningen ska genomföras.
Handläggningsrutin och blankett för anmälan finns tillgängliga för samtliga förskolechefer,
rektorer och all personal via kommunens intranät, och har kommunicerats ut i verksamheten
genom verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan. Inom förskolan har samtliga
förskolechefer, biträdande chefer och arbetslagsledare deltagit i en riktad utbildning om
författningskraven gällande diskriminering och kränkande behandling. Inom grundskolan och
grundsärskolan genomfördes i januari 2016 en insats med samtliga rektorer om kommunens
handläggningsrutin gällande verksamheternas rapportering till huvudman då bam eller elev
blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.

2. Viilka åtgärder har de senaste tre åren skett generellt och i enskilda faletiska fall av kränkande
behandling vid skolorna i Norrtälje kommun?
Mitt svar: se svar på fråga 1

3. Vad avser barn och skolnämnden vidta för ytterligare åtgärder för att på allvar minska och
eliminera fall av kränkande behandling av barn i skolor i Norrtälje kommun?
Mitt svar: Barn- och utbildningskontoret har utrett möjligheten att inrätta
ett lokalt ”barn- och elevombud” som ska arbeta mot förskole- och
skolenheterna for att förbättra det förebyggande arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, men också för att ta emot och
utreda anmälningar. En rekrytering bör kunna inledas inom kort för att
påbörja arbetet läsåret 2016/17. En årlig rapportering till ansvarig nämnd
av verksamhetens arbete med uppföljning och upprättande av planer för
att förebygga och förhindra kränkande behandling har lagts in i
nämndens plan för uppföljning av resultat och verksamhet från 2015.
Rapportering till bam- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden
kommer att ske senast vid nämndernas sammanträde i maj 2016.
Vidare har bam- och utbildningskontoret fått i uppdrag att fortsätta
utveckla arbetet med en tydligare återkoppling av inkomna anmälningar
till rektor. I samband med den årliga uppföljningen till nämnden ska
även en uppföljning göras både av skolor som har många anmälningar,
men också av skolor med inga eller väldigt få anmälningar.

Norrtälje den 27 mars 2016
Olle Jansson (S)
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Dnr 2016-000230 092

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman
(SD) och Ingmar Ögren (SD) till bygg- och miljö
nämndens ordförande angående byggande och
planering i Norrtäljes glesbygd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Protokollsanteckning

Ingmar Ögren (SD) antecknar till protokollet att han inte anser
interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfull
mäktiges godkännande vid sammanträde 2016-04-04, § 69, följande
interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande angående byggande
och planering i glesbygd.
”Interpellation etc............” Bilaga § 88.
Beslutande sammanträde
Bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Lundgren (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 88.
Ingmar Ögren (SD), Ulrika Falk (S) och Berit Jansson (C) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation ställd till
Byggnadsnämndens ordförande
angående byggande och planering i
Norrtäljes glesbygd.
NO RRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
2016 -t i3= t l
D i a r t e n r .-

,

D ia / s e p ta te te c k n .

lb - * L W

Bakgrund

På Väddö gäller nu sedan flera år så kallat ”militärt samråd”, som motiveras med buller från
skjutfältet. Detta innebär att många fastighetsägare godtyckligt har fråntagits en väsentlig del av
nyttan av sin egendom, nämligen rätten att bygga. Detta kan upplevas som ett brott mot FNs
mänskliga rättigheter artikel 17 eftersom inget störande buller upplevts under åtskilliga år.
Artikel 17.
Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt
1.
och tillsammans med andra.
Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Vi upplever för närvarande en bostadsbrist av en icke tidigare skådad omfattning, på grund av
inflyttningstrycket mot Stockholms län samt eftersom en ny lag från första mars ställer krav på att
kommunerna tillhandahåller bostäder för kommunplacerade flyktingar. Detta kan upplevas som
”nya förhållanden” jm l Plan och Bygglagen kapitel 4, 39§ och motivera upphävande av de
detaljplaner på landsbygden som begränsar ytan för nya byggnader.

Frågor
1. Anser Byggnadsnämndens ordförande att fortsatt byggförbud p. g. a. ”militärt samråd” på Väddö,
motiverat av icke befintligt buller från skjutfältet, är förenligt med artikel 17 i FNs deklaration om
mänskliga rättigheter? Om inte, vilka initiativ avser Byggnadsnämnden ta eller har tagit för att rätta
till detta missförhållande?
2) Anser Byggnadsnämndens ordförande att den del av inflyttningstrycket på Stockholmsregionen,
som faller på Norrtälje, är ett sådant nytt ”förhållande av allmän vikt” att upphävande av
begränsande detaljplaner på landsbygden är motiverat? Om så, hur avser ordföranden agera och
vilken tidplan gäller?
För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

Mikael Strandman

Ingmar Ögren

Besvarande av interpellation från Mikael Strandman (Sd)
samt Ingmar Ögren (Sd) till bygg- och miljönämndens
ordförande angående byggande och planering i Norrtäljes
glesbygd
Bygg- och miljönämndens ordförande fick den 4 april 2016 rubricerad
interpellation.
Bygg- och miljönämndens ordförande svarar nedan på de frågor som ställs:
1. Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse och
regleras då i miljöbalken. Att ett område har ldassats som riksintresse betyder
att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
dess värden. Ansvarig myndighet för att peka ut områden av riksintresse för
totalförsvarets militära del är Försvarsmakten. Det är Försvarsmaktens nyttjande
av anläggningarna som utgör riksintresse. Denna fråga måste alltså besvaras av
Försvarsmakten/Länsstyrelsen då den inte ingår i Bygg- och miljönämndens
ansvarsområde.
2. Enligt Reglemente för Bygg- och miljönämnden, antagen av kommunfullmäktige
2014-12-15, § 193, avsnitt B sid 8 § 2, framgår:
”Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten
enligt plan- och bygglagen (2010:900), om inte annat anges nedan. Nämnden
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnden
inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister (2006:378) och
förordning (2000:308) om fastighetsregister, om inte annat anges nedan.
Nämnden fullgör dock inte den översiktliga planeringen av användningen av
mark och vatten, framtagande av förslag till regionplan, översiktsplan,
detaljplan, fastighetsplan och områdesbestämmelser....”
Det synes mig mycket märkligt att Mikael Strandman, som själv är ledamot i
Bygg- och miljönämnden, inte känner till detta. Det framgår heller inte av
interpellationen vilka ”begränsande detaljplaner på landsbygden” som avses.
Jag kan konstatera att detaljplaner reglerar rätten att bygga och kan således vara
både tillåtande och till viss del begränsande.
Härmed anses interpellationen besvarad.

_ ..........
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Margareta Lundgren
Ordf. Bygg- och miljönämnden (S)
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Dnr 2016-000358 092

Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till
teknik- och klimatnämndens ordförande om avtalet
med Green Landscaping
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-04-04, § 70, följande interpellation till teknik- och
klimatnämndens ordförande om avtalet med Green Landscaping.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 89.
Beslutande sammanträde
Teknik- och klimatnämndens ordförande Berit Jansson (C) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 89.
Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP), Mats
Wedberg (MP) och Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Juster

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Berit Jansson ordförande i Teknik &
Klimatnämnden

Det har signalerats från dig och tf Samhällsbyggnadschefen att avtalet
med Green Landskaping inte ska förlängas. Skötseln av grönytor samt
blommor i kommunen har ingått i avtalet. Detta har Green skött
föredömligt. Invånarna är väldigt nöjda. Snöröjningen är ett
förbättringsområde. Green har i huvudsak anlitat lokala företag som
utfört driften. Det känns inte genomtänkt att avbryta kontraktet med
Green.

Fråga 1: Vad är skälet till att avtalet bryts?

Fråga 2: Hur har du tänkt att utvändig skötsel av kommunens mark
ska fungera i framtiden?

Fråga 3: Vill du göra en ny upphandling med samma driftsansvar på
entreprenören som nu?

Fråga 4: Har du räknat med kostnaderna ökar mer än index för en ny
entreprenad?

Interpellation till Berit Jansson ordförande i Teknik.& _____ _
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
Klimatnämnden
I
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Det har signalerats från dig och tf Samhällsbyggnadschefen att avtalet
med Green Landskaping inte ska förlängas. Skötseln av grönytor samt
blommor i kommunen har ingått i avtalet. Detta har Green skött
föredömligt. Invånarna är väldigt nöjda. Snöröjningen är ett
förbättringsområde. Green har i huvudsak anlitat lokala företag som
utfört driften. Det känns inte genomtänkt att avbryta kontraktet med
Green.

Fråga 1: Vad är skälet till att avtalet bryts?
Svar, Kommunen har valt att inte använda förlängningsoptionen
som är tre år.
Några skäl är, bättre kontroll och styrning verksamheten, flexiblare
och en effektivare drift och underhåll med Nöjdare medborgare.
Jag (nämnden) är mån om att det som fungerar bra och är uppskattat
av invånare ska fortsätta så. Och jag är mån om att vi ska utveckla
det som inte fungerar lika väl, för bäst nyttjande av varje
skattekrona.
Allt för stor kraft har lagts, från såväl beställare som entreprenör, på
att nå samsyn kring kontraktets form, innehåll, omfattning,
regleringar etc. vilket är ineffektivt nyttjande av resurser.
Erfarenheten visar att det är ett alltför omfattande kontrakt med ett
långtgående funktionsansvar för entreprenören att förstå, hantera
och leverera mot. Framförallt brister entreprenörens planering,
tillsyn, uppföljning, leveranser av administrativ karaktär vilket ger
beställaren undermålig spårbarhet och kännedom om
anläggningarnas tillstånd följden blir också att det planerade
underhållet måste tidigareläggas.
Omfattande besiktnings och revisionsprogram utförs både på det
tekniska och administrativa arbetet löpande, samtliga besiktningar
har brister inkl. med återkommande brister.

V

<1

Fråga 2: Hur har du tänkt att utvändig skötsel av kommunens mark
ska fungera i framtiden?
Svar, som tidigare med upphandling av driftentreprenörer.

Fråga 3: Vill du göra en ny upphandling med samma driftsansvar på
entreprenören som nu?
Svar, Nej, omfattningen av driftansvaret och entreprenadformen ses
över infor den nya upphandlingen. Jag ser en möjlighet att dela
entreprenaden i såväl område som moment.
Vidare avlastas driftentreprenaden med administrativa
arbetsuppgifter som framöver utförs av kommunen.

Fråga 4: Har du räknat med kostnaderna ökar mer än index för en ny
entreprenad?
Svar, Marknaden och efterfrågan styr del av kostnaden vid
upphandlingen av en ny driftentreprenad, ambitionen är att den totala
kostnaden ska vara oförändrad.

Berit Jansson, ordförande i Teknik och Klimatnämnden.
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Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om boenden för ensam
kommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger besvarandet av interpellationen till nästa
sammanträde, eftersom interpellanten inte är närvarande.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-04-04, § 71, följande interpellation till socialnämndens
ordförande om boenden för ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc............” Bilaga § 90.

Utdragsbestyrkande

13(57)

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE*

2016 -o4” 6 1

Interpellation till Ingrid Landin, Socialnämndens ordförande

Nya boenden för ensamkommande flyktingbarn ploppar upp här och var i
kommunen. Information om var och för hur många är otydlig, därför vill jag
ställa följande frågor.
Jag undrar på vilket plan du anser att besluten om boenden bör fattas. Är det,
du/tjänstemännen, socialnämnden eller fullmäktige som bör fatta besluten?
På vilka ställen kommer det att vara aktuellt med nya etableringar under året?
Vad anser du är rimligt långa kontrakt för boenden som kommunen hyr för
ändamålet?
Hur ser hyresförhållandena ut för de paviljonger kommunen planerar hyra in?

Ann Lewerentz, M

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-02
Kommunfullmäktige

Dnr 2016-000360 092

§91

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om integration av
ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger besvarandet av interpellationen till nästa
sammanträde, eftersom interpellanten inte är närvarande.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-04-04, § 72, följande interpellation till kommunstyrel
sens ordförande om boenden för ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc............” Bilaga § 91.

Ajournering 16.45-17.30

Justerandes siqn

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande

Norrtälje Kommun har blivit ålagd att ta emot 202 ensamkommande
flyktingbarn under 2016. Under 2016 togs 169 barn/unga emot. Utöver detta
finns även ett antal unga placerade av andra kommuner på olika boenden i vår
kommun. Det finns uppgifter på att totalt ca 600 ensamkommande flyktingbarn
är placerade i Norrtälje kommun.
Detta ställer stora krav på skola med svenskundervisning och skolgång,
sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och övrig integration.
Hur ser kommunledningens övergripande strategi för att dessa barn/unga ska
få en bra start i sitt nya hemland med skolgång/sjukvård mm?
Hur kommer du att jobba med integrationen av dessa unga?

Ann Lewerentz, M
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Dnr 130742

Information från Norrvatten
Kommunalförbundet Norrvattens VD Johanna Lindgren informerar om
Norrvattens verksamhet och arbetet med Norrtälje kommuns anslutning till
Mälarvattnet.

Justerandes sign
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Dnr 126889

Information från kommunrevisorerna
Kommunrevisorernas ordförande Claes-Göran Brile informerar om
kommunrevisionens arbete.

Justerandes sign
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Årsredovisning (bokslut/verksamhetsberättelse) 2015
för Norrtälje kommun och kommunkoncernen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Bokslut och årsredovisning för 2015 godkänns.

2.

Renhållningsverksamhetens överskott på 2 000 tkr avsätts för
avslutnings- och återställning av deponier.

3.

VA-verksamhetens överskott på 4 600 tkr avsätts i VA-verksamhetens
driftfond.

4.

Bidrag lämnas till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje om 8 300 tkr till villkorat aktieägartillskott till TioHundra
AB under
förutsättning att Stockholms läns landsting gör likaledes. Bidraget
finansieras med egna medel.

5.

Norrtälje Energi AB ska lämna utdelning till Norrtälje Kommunhus
AB om 4 500 tia 2016.

6.

Roslagsbostäder AB ska lämna utdelning till Norrtälje Kommunhus
AB om 4 500 tia 2016.

7.

Norrtälje Kommunhus AB ska lämna utdelning till Norrtälje kommun
om 5 000 tia 2016.

8.

Principer för återbetalning från Kommunalförbundet sjukvård och
omsorg i Norrtälje av bidrag till aktieägartillskott till huvudmännen
godkänns.

Reservation

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån
för eget yrkande gällande insättning till pensionsfond.
Protokollsanteckning

Moderaterna, Vänsterpartiet och Roslagens Oberoende Parti lämnar
skriftliga protokollsanteckningar.

forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§94
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bokslut och årsredovisning för
2015. Till grund för årsredovisningen ligger bland annat nämndernas och
bolagens verksamhetsberättelser. Till årsredovisningen bifogas
sammanställning av bedömning av måluppfyllelse, personalbokslut,
fmansrapport och rapport om internbankens arbete, VA-bokslut, rapport om
säkringsredovisning, projektuppföljning för inventeringar samt principer för
återbetalning av villlcorat aktieägartillskott.
Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo uppnå god ekonomisk
hushållning 2015. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk
hushållning uppnås delvis. Dock uppnås kommunens finansiella mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-11, 59
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-11, § 81.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-03-30 med bilagor.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Olle Jansson (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar att återbetalning från AFA ska avsättas till
personalens pensionsfond.
Catarina Wahlgren (V), Anders Fransson (ROOP), Lennart Rohdin (L),
Henrik Hedensiö (M) och Berit Jansson (C) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Kjell Janssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
forts

Justerandes sign
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§94

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
TioHundra AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Sportcentrum AB
Norrtälje Kotnmunhus AB
Ekonomiavdelningen
-Madelene Fredriksson
-Håkan Wahlgren

Justerandes sign
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Protokollsanteckning Ärende 13 KF den 2 maj 2016

Årsbokslutet är det ekonom iskt svagaste på över 10 år. Resultatet på
7,4 miljoner är m ycket svagt. Resultatet uppnår inte KF:s mål på 1%
Skälet till ett positivt resultat är återbetalning från AFA 19,6 milj samt
exploateringsintäkter p å 33,3 milj. Det är viktigt att kom m unen har
starka resultat för framtiden. Vi befinner oss i en högkonjunktur då
bör man samla i ladorna för att möta sämre tider. M ålsättningen i
kommande budget bör vara 2% i överskott.
Socialnämnden går m ed 13,3 miljoner i underskott. D et är allvarligt
att nämnden går m ed så stort underskott då budgeten kraftigt
förstärktes med ca: 20 m iljoner 2015. Prognosen för jan-feb 2016 är
redan - 9,6 miljoner. D et krävs att nämnden m ed ordförande tar
krafttag och prioriterar hårdare för att styra kostnaderna. Ekonom iskt
bistånd ökar trots att kom m unen har en låg arbetslöshet. D et finns
goda skäl att näm nden börjar med hem besök för att ha kontroll över
att inte fusk begås.
Kommunens adm inistration har vuxit under året ca: 60 nya tjänster har
tillsatts. Trots detta signalerar såväl kom m unm edborgare och
företagare att servicen har blivit sämre. Det är svårt för invånare att få
kontakt med kom m unens tjänstemän. Systemet m ed kontaktcenter bör
avvecklas i nuvarande form för att öka tillgängligheten för våra
invånare.
D et är med glädje att notera att kommun har vuxit med drygt 1000
invånare. Det bästa p å drygt 20 år. Trots detta finns moln på himlen.
Endast en detaljplan för Norrtälje stad har beslutats av
Kom munfullmäktige under 2015. D et finns därför stor risk för
inbromsning i bostadsbyggandet om 2-3 år. D et är av största vikt att
det byggs bostäder i kom m unen för att klara våra mål i
översiktsplanen.

Gruppledare (M)

V änsterpartiet
Protokollsanteckning Årsbokslut, kommunfullmäktige Norrtälje 160502 pkt 13
Vi i Vänsterpartiet konstaterar att Roslagsbostäder sedan länge dras med en underhållsskuld
gentemot sina hyresgäster. Vi anser att denna snarast måste åtgärdas och vill därför föra till
protokollet att vi anser det fel att plocka ut pengar ur bolaget för andra ändamål.
Vänsterpartiet har också en del synpunkter på personalbokslutet som vi vill ha till protokollet.
Vi skulle t ex vilja att bokslutet visade hur antalet tillsvidareanställda relaterar till andelen
visstidsanställda över åren. Detta skulle göra det möjligt att se tendenser.
Det hade även varit intressant att se en utveckling över tid under rubriken "Anställda hel och
deltid 2015".

Vi skulle också vilja se en djupare analys varför kvinnornas löner är lägre än männens löner.
Hur värderas traditionella kvinnoyrken i jämförelse med traditionellt manliga yrken i
Norrtälje kommun?

Vi skulle också gärna se en analys varför kort- och långtidsfrånvaron till följd av sjukdom
ökat.
Vänsterpartiets ambition är att kommunen ska vara en god arbetsgivare som erbjuder trygga
fasta anställningar och där människor kan arbeta heltid utan att bli sjukskrivna. För att kunna
arbeta för detta behövs bättre underlag i form av utvecklade personalbokslut.

Catarina Wahlgren

Ingela Brinkefeldt

Christina Hamnö

Johannes Follcesson

Protokollsanteckning avseende årsredovisningen 2015
Roslagens oberoende parti anser att m an tar lite för lättvindigt p å ekonom i och resultat och
utfall.
Vi är oroade av att adm inistrationen växer.
Tittar m an på de övergripande m ålen som kom m unfullm äktige har satt upp så
överensstäm m er de inte m ed vad allm änheten tycker.
M an skriver att m ålet bedöm s som uppnått när det gäller att hela kom m unen ska växa.
N är det gäller N orrtälje stad så är det sant m en tittar m an p å övriga kom m undelar så kokar
m edborgarna av frustration av att det inte händer något och det gör oss i roslagens
oberoende parti m ycket oroliga

fullm äktige gruppen R O O P
A nders Fransson
Irene B rändström
R obert Johansson
G unilla Lindgren
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§ 95

Dnr 2016-000587 007

Revisionsberättelse för år 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelse för år 2015 till handlingar
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisoremas ordförande Claes-Göran Brile (M) redovisar
revisionsberättelse för år 2015 för kommunkoncemen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2015 med bilagor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130670

§96

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 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
styrelsen 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 kommunstyrelsen och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130671

§97

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för val- och
förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden 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
val- och förtroendemannanämnden 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 val- och förtroendemanna
nämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130672

§98

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för teknikoch klimatnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimatnämnden 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
teknik- och lelimatnämnden 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 teknik- och klimatnämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Justerandes sign
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Dnr 130673

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för bygg- och
miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden och dess förtroende
valda 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
bygg- och miljönämnden 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 bygg- och miljönämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Justerandes sign
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Dnr 130674

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kulturoch fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 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
kultur- och fritidsnämnden 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 kultur- och fritidsnämnden och
dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
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Dnr 130675

§101

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 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
socialnämnden 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 socialnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
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Dnr 130676

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
sjukvårds- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar sjukvårds- och omsorgsnämnden 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
sjukvårds- och omsorgsnämnden 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 sjukvårds- och omsorgsnämnden
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Justerandes sign
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Dnr 130677

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för barn- och
skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden och dess förtroende
valda 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
barn- och skolnämnden 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 barn- och skolnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
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Dnr 130678

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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Dnr 130680

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för
direktionen i kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg ansvarsfrihet för 2015 års
räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger revisionsberättelse, där de förtroendevalda revisorerna tillstyrker
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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 2015 års
förvaltning.
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Dnr 130681

§106

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i Norrtälje
Kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Kommunhus 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130682

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i Norrtälje
Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB och
Norrtälje Stadsnät Etanet AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB och Norrtälje
Stadsnät Etanet AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagens 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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130683

§108

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma 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 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.

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande

33(57)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-02
Kommunfullmäktige

§109

Dnr 130684

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i Rossen
Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Rossen Fastighets 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130685

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i
Roslagsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Roslagsbostäder 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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Dnr 130686

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130687

§112

Direktiv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje inför årsstämma i Tio100 AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg
i Norrtälje att vid ordinarie årsstämma i Tio 100 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 Kommunalför
bundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje vid ordinarie årsstämma med
Tio 100 AB rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års räkenskapsår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130688

§113

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i
Kapellskärs Hamn AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till stämmoombudet vid ordinarie årsstämma i
Kapellskärs Hamn 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§114

Dnr 2016-000302 160

Styrdokument för Norrtälje kommuns krisberedskap krisledningsplan 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar styrdokument för Norrtälje kommuns krisberedskap - Krisledningsplan 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag ska kommunerna ha en god förmåga att hantera samhällsstömingar som påverkar kommunens verksamhet och dess invånare. (Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära
händelser i freds-tid och höjd beredskap). För vaije mandatperiod ska en
plan fastställas. För att hantera detta föreligger räddningstjänstens förslag till
styrdokument, som innehåller krisledningsplan enligt lag (2006:544) och
planverk, som stöd för utövande av geografiskt områdesansvar vid
samhällsstömingar som påverkar kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-11, § 57.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-03-11.
Norrtälje kommuns krisberedskap - Krisledningsplan 2016-2019.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-03-23, § 63.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Karl-Göran Edberg (SD) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör
Magnus Wallin, räddningschef
Ola Andersson, säkerhetschef

Justerandes sign
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§115

Dnr 2016-000379 041

Investering 2017 - Rimbo nya skola
Roslagens Oberoende Partis ledamöter deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige anslår kommunstyrelsekontoret ett investeringsanslag om 110 000 tkr till nybyggnation av en ny skola för 350
elever samt reinvesteringar i Långsjöskolan.

2.

Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag
för investeringar år 2016.

3.

Ökade lokalkostnader, som uppstår finansieras inom barn- och
skolnämndens ram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med barn- och skolkontoret tagit
fram ett förslag på byggnation av en ny skola i Rimbo för 350 elever. Skolan
ska ersätta Bålbroskolan. För att erbjuda en bättre skolmiljö ska Långsjösko
lan samtidigt renoveras. I renoveringsproj ektet ingår även att skapa en för
bättrad samlingsscen och mötesplats i Långsjöskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2016-04-11, § 58.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-02-26 med tillhörande
investeringsbilaga.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-11, 80.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S), Kjell Jansson (M), Roger Pettersson (S), Hans Andersson
(L), och Göte Vaara (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson meddelar att ledamöterna från (ROOP) inte deltar i
beslutet.
Catarina Wahlgren (V) yrkar återremiss.
Robert Johansson (ROOP) och Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige anser att frågan ska avgöras
idag.

Justerandes sign
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§ 115 forts
Härefter finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommun
styrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Helen Lott, samhällsbyggnadsdirektör
Barn- och skolnämnden
Åse Modin, chef barn- och skolkontoret
Annica Johansson, ekonomi
Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning
- Jesper Stavre
- Tom Grundell

Justerandes sign
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§116

Dnr 2016-000381 003

Värdegrund för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar värdegrund för Norrtälje kommun och uppdrar åt
kommundirektören att verkställa beslutet samt återkomma till kommun
styrelsen med en redovisning av plan för implementering av värdegrunden
augusti 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens ledningsgrupp har under ledning av kommundirek
tören arbetat fram ett förslag till värdegrund för Norrtälje kommun. Värde
grunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-04-11, § 63.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-03.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-11, § 85.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Anders Fransson (ROOP), Mats
Wedberg (MP), Berit Jansson (C), Ingrid Landin (MP) och Göte Waara
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Rohdin (L) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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§ 116 forts
Beslutet skickas till

Överförmyndaren
Val- och förtroendemannanämnd
Teknik- och klimatnämnd
Bygg- och miljönämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun
Norrtälje Kommunhus AB
Samtliga bolag
Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000593 091

Motion från Ingmar Wallén (M) om Allaktivitetshus för
seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen for
beredning.
Beslutande sammanträde
Ingmar Wallén (M) lämnar in följande motion om Allaktivitetshus för
seniorer.
”Motion etc........... ” Bilaga § 117.

Justerandes sign

• /

Utdragsbestyrkande
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Motion om Allaktivitetshus för seniorer.
Att lämna arbetslivet och pensioneras innebär att den dagliga gemenskapen med
arbetskamrater försvinner Man måste hitta nya vägar för kontakter med andra
människor, vilket kanske inte alltid är lätt på äldre dagar. Oavsett vad man tar sig för,
så blir det för vissa en successivt tilltagande isolering om man inte lyckas bryta
ensamheten. Därför är ett Allaktivitetshus för seniorer en möjlighet att erbjuda nya
kontakter och stimulerande verksamheter.
Ensamhet, isolering och sysslolöshet är en starkt bidragande orsak till ett för tidigt
åldrande och en ökad sjuklighet. Att vara utanför och i avsaknad av social
gemenskap, utgör samma risk att avlida i förtid, som t.ex. övervikt, fysisk inaktivitet
och rökning. Isolering och ensamhet kan också medföra sämre måltidsvanor och som
följd undernäring. Att kunna bibehålla sin hälsa längre upp i åren minskar
äldreomsorgs- och sjukvårdskostnaderna och ger en samhällsekonomisk vinst. En
ofrivillig ensamhet innebär en försämrad livskvalitet.
För att möjliggöra att seniorer skall kunna aktivera sig är det angeläget att skapa ett
Allaktivitetshus. Norrtälje saknar en sådan lokal för dess ca. 13000 seniorer. Ett
Allaktivitetshus ger dessa förutsättningar. Detta har påtalats vid Kommunala
pensionärsrådets möten av bland andra Norrtälje Finskspråkiga Pensionärer m.fl.
Vi hemställer att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram lämplig lokal för
ändamålet i Norrtälje stad.

Motionen är antagen som
Gruppmotion i Moderaterna

Ingmar Wallén (M)
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Dnr 2016-000599 092

§118

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om nya badhuset och
bassänghyra
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om nya
badhuset och bassänghyra.
”Interpellation etc............” Bilaga § 118.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Bygget av det nya badhuset i Norrtälje blev mycket dyrare än vad som var planerat. Samtidigt har det
kommit till min kännedom att bassänghyran för föreningar ökat kraftigt. Att anordna tävlingar är t ex
ett sätt för många simklubbar att kunna tjäna pengar till sin verksamhet, men i Norrtälje går man
snarare med förlust till följd av höga bassänghyror. Det gör inte saken bättre att det i Norrtälje nya
badhus saknas en läktare så att detta måste hyras in separat vid tävlingar. A tt bassänghyrorna skulle
öka något i och med det nya badhuset var kalkylerat innan bygget, men då sades det att ökade
kostnader skulle täckas av ökade bidrag till föreningarna. Mina frågor till kommunstyrelsens
ordförande är:
•

På vilket sätt påverkas föreningar och skolor som har verksamhet i Norrtälje badhus av
fördyrningen av nybygget?

•

Hur ser du på att Norrtälje simklubb, trots ett nytt badhus, har svårt att kunna anordna
simtävlingar till följd av höga kostnader?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2016-000600 092

Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommun
styrelsens ordförande om kulturhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kulturhuset.
”Interpellation etc........... ” Bilaga § 119.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
>

Det nya s k kulturhuset i Norrtälje blev betydligt dyrare än planerat. Beslutet om att bygga ett
nytt kulturhus i Norrtälje för 17,8 mnkr togs i kommunstyrelsen till följd av att kostnaden
understeg 20 mnkr. Bland annat Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut till
förmån för eget beslut som innebar:
"a tt den nya museiverksamheten utvecklas i hittilsvarande lokaler vid
Hantverkaregatan, att 8 miljoner investeras för upprustning och tillbyggnation av hittilsvarande
lokaler vid Hantverkaregatan, att 4 miljoner investeras för upprustning och tillbyggnation av
Konsthallen, att 1 miljon investeras i nytt värmesystem och underhåll av Pythagoras samt att 5
miljoner investeras för upprustning av Hallstaviks kulturhus, Folkets Hus."
Idag ser vi att Roslagsmuséets gamla lokaler vid Hantverkargatan fortfarande står tomma och
orenoverade, stiftelsens samlingar finns fortfarande i en lada i Långgarn. Den f d Konsthallen står
även den öde och tom och Folkets hus i Hallstavik brottas fortfarande med ekonomiska bekymmer.
När slutnotan för "d e t nya kulturhuset" nu kommit visar det sig också överstiga 20 mnkr. Inget
konstigt i det, det kändes väldigt krystat att tro att det skulle bli så billigt som det lades fram. Det
märkliga är att kommunstyrelsen uppmanas att godkänna slutredovisningen. Kommunstyrelsen
ombeds alltså godkänna en redovisning av ett ärende som de inte hade delegation att fatta beslut
om. Rimligen borde väl godkännande av slutredovisningen lyftas till fullmäktige eftersom den
överstigen 20 mnkr?
Den nya utställningslokalen står nu där den står samtidigt som vi vare sig har konsthall,
Roslagsmuseum eller ett kulturhus i egentlig mening. Mina frågor till kommunalrådet är:
•

Tycker du att det är rim ligt att kommunstyrelsen kan godkänna en slutrapport av ett ärende
som inte ligger inom det område de har delegation att besluta över?

•

Hur ser du på framtiden för lokaler för kultur i kommunen? Vad händer med Faktoriet och
gamla Konsthallen? Vad händer med Folkets hus i Hallstavik? Blir det någon scen i Rimbo?
Vad ska det nya "kulturhuset" användas till? Kommer det att finnas lokaler för de
kulturgrupper som tidigare uttryckt en önskan om att t ex få komma in i f d Konsthallen?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 130753

§120

Val av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Stefan Åhman (S) till ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade 2016-04-04, § 83, Anders Jonsson (S)
entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Stefan Åhman
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 7 (5 7 )
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Dnr 2016-000377 102

Ulla-Britt Pettersson (KD), avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommun
styrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Ulla-Britt Pettersson (KD) begärt entledigande
från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommun
styrelsen.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet att begära ny samman
räkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ulla-Britt Pettersson (KD) avsäger sig i skrivelse 2016-04-05 uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Ulla-Britt Pettersson
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 8 (5 7 )
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Dnr 2016-000492 102

§122

Petra Gårdh (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Petra Gårdh (MP) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning
hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Petra Gårdh (MP) avsäger sig i skrivelse 2016-04-06 uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Petra Gårdh
PA/Lön
Registret

Justerandfis sinn

Utdragsbestyrkande

4 9 (5 7 )
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Dnr 2016-000493 102

Jessica Wiklund (L), avsägelser av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kommun
fullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Jessica Wiklund (L) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i valberedningen.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet att begära ny samman
räkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Jessica Wiklund (L) avsäger sig i skrivelse 2016-04-06 uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i valberedningen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Jessica Wiklund
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 0(57 )
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Dnr 2016-000528 102

§124

Maria Ribeiro (V), avsägelse av uppdrag som ersättare i
Norrtälje kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Maria Ribeiro (V) begärt entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet att begära ny samman
räkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ribeiro (V) avsäger sig i skrivelse 2016-04-16 uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Maria Ribeiro
PA/Lön
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 1 (5 7 )
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Dnr 2016-000509 102

§125

Hans Engblom, begäran om entledigande från
uppdraget som överförmyndare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Hans Engblom begärt entledigande från
uppdrag som överförmyndare.
Sammanfattning av ärendet
Hans Engblom avsäger sig i skrivelse 2016-04-15 uppdrag som över
förmyndare, då han i fortsättningen inte kommer att vara folkbokförd i
Norrtälje kommun.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) meddelar att valbered
ningen idag inte har något nytt förslag, men att ersättaren är vidtalad att träda
in tills vidare.

Beslutet skickas till

Överförmyndarkansliet, Täby
Hans Engblom
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(57)
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Dnr 130754

Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Tio100 AB till
och med bolagsstämma 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunilla Edvinsson, Göran Hägerfelth och Göran
Stiernstedt till ledamöter i styrelsen för Tio 100 AB till och med bolags
stämma 2017.
Kommunfullmäktige väljer Claes-Göran Brile och Johnny Karlson till
lekmannarevisorer till och med bolagsstämma 2017.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i TiolOO AB är vald till och med bolagsstämma 2016 och därför
måste nytt val göras inför stämman.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

De valda
TiolOO AB
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 3(57 )
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Dnr 130755

Val av en ledamot i Norrtälje Tak och Fasad AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Wahlqvist till ledamot i Norrtälje Tak och
Fasad AB.
Sammanfattning av ärendet
Bolagets styrelse består av kommunala tjänstemän och då ledamoten Annica
Johansson slutar sin tjänst i kommunen behöver ny ledamot utses.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Peter Wahlqvist
Registret

Utdragsbestyrkande

5 4(57 )
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§128

Val av en ledamot i Smeden 1 i Norrtälje AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Wahlqvist till ledamot i Smeden 1 i
Norrtälje AB
Sammanfattning av ärendet
Bolagets styrelse består av kommunala tjänstemän och då ledamoten Annica
Johansson slutar sin tjänst i kommunen behöver ny ledamot utses.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Peter Wahlqvist
Registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55(57)
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Dnr 130757

Val av ledamot i Rossen Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Wahlqvist till ledamot i Rossen Fastighets
AB.
Sammanfattning av ärendet
Bolagets styrelse består av kommunala tjänstemän och då ledamoten Annica
Johansson slutar sin tjänst i kommunen behöver ny ledamot utses.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet skickas till

Peter Wahlqvist
Registret

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

5 6(57 )
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Dnr 129994

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 16-005 042
Ekonomisk månadsrapport per februari 2016 för kommunen och bolagen.

Tack för uppvaktningen på födelsedagen från Per Lodenius.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 7 (5 7 )

