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2016-06-20

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, måndagen den 20 juni 2016 kl 17.30-22.20

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Mikael Forssander, enhetschef kansli
Britt-Marie Bohlin, sekreterare
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Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
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
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Stina Berg
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
Åsa Wennerfors
Göte Vaara
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Styrnne 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
Amiette Nilsson
Mikael Strandman
Sandra Ljunggren
Tommy Grönberg

Justerandes sign

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
\c~
FP
FP
KD
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD

N
N
F (Jens Andersson)
N
N
N
N till 21.30 (Ingmar Wallén)
N
N
N
N
N
N
N
N
F (Lennart Rohdin)
N
\ W~
N
N
N
N
N till 21.50 (Alunet Kozaragic)
N
N
N
N
F (Conny Andersson)
N till 21.55 (Ingela Brinkefeldt)
N
N
N
F (Andreas Hagstedt)
F (Dennis Ekström)
F (Karl-Göran Edberg)
N

Utdragsbestyrkande

§ 136(1)
Ja
Nej

§136 (2)
Ja
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

Nej

-

-

Nej

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

-

-

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

-

-

-

-

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 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

ROOP

N

M
M
M
M
M
C
C
C
FP
s
s
s
s
s
s
s
rss
V
MP
SD
SD
SD
ROOP

N
N
N
N
N
N
N
N
N

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
Robert Beronius

Justerandes sign

Nej

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

F (Ethel Söderman Sandin)

Nej

-

-

Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

Ja
Ja

Ja
Ja

-

-

n

Ja
Ja

Ja
Ja

N
N
N
N
N
N

Nej
Ja
Ej röstat
Nej
Ej röstat
Nej

N
N
F (Catarina Erdtman)
N
N
F (Lars Sundberg)
N

Ja
NTj (Mats Hultin)
N Tj fr 21.30 (Cecilia Nordström)N
N till 21.30
F
F
N
N till 21.45
N
N
N
NTj (Åsa Wennerfors)
N

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
-

-

-

-

-

-

-

Utdragsbestyrkande

Nej
Ja

Nej

Nej
-
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Bennit 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
Demiis Ekström
Lena Rehnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

KD
KD
S
S

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

N
N
NTj (Sara Hansson)
Ja
NTj (Aleksandar Srndovic)
Ja
F
NTj (Lena Svenonius)
Ja
NTj (Maija Kohtanen)
Ja
F
N Tj fr 21.50 (Kristian Krassinan)N
N
N
N Tj fr 21.55 (Catarina Wahlgren)F
NTj (Annette Nilsson)
Ja
N
NTj (Sandra Ljunggren)
NTj (Mikael Strandinan)
F
N
N
-

-

-

Ja
Ja

-

-

Ja
Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja

-

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

52
9

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

16
6
12

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

68
15
12

V7

-

Utdragsbestyrkande

-

Nej
Nej

Nej
Nej

-

-

-

-

-

-

Ja
40
Nej
10
Ej röst 2
Ja
6
Nej
3

Ja
Nej

39
13

Ja
Nej

6
3

Ja
Nej

45
16

Ja
46
Nej
13
Ej röst 2
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Ärendelista
§131 Dnr 131600
8
Val av justerare och tillkännagivande om justering........................................ 8
§132 Dnr 2016-000360 092
9
Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om integration av ensamkommande
flyktingbarn........................................................................................................... 9
§ 133 Dnr 2016-000361 092
10
Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens
ordförande om boenden för ensamkommande flyktingbarn........................ 10
§ 134 Dnr 2016-000599 092
11
Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om nya badhuset och bassänghyra.............. 11
§135 Dnr 2016-000600 092
12
Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunstyrelsens ordförande om kulturhuset..............................................12
§ 136 Dnr 2016-000893 610
13
Förslag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun 2016-2017..........................13
§137 Dnr 2016-000770 610
16
Skolutvecklingsprogram 2016-2020 för Norrtäljekommun...........................16
§138 Dnr 2016-000519 622
18
Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun................................................... 18
§ 139 Dnr 2016-000687 042
20
Delårsrapport 1/2016 för kommunen och bolagen.......................................20
§ 140 Dnr 2016-000242 001
22
Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen i Norrtälje
kommunhuskoncernen......................................................................................22
§141 Dnr 2016-000653 091
24
Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap § 3 3 ............................... 24
§ 142 Dnr 2016-000775 003
25
Norrtälje kommuns plan för mångfald och jämställdhet 2016-2018.......... 25
§ 143 Dnr 2016-000652 014
27
Servicepolicy för Norrtälje kommun.................................................................27
§144 Dnr 2015-001465 206
28
Förslag till avfallstaxa fr o m 2016-04-01....................................................... 28
§ 145 Dnr 2016-000807 250
30
Antagande av vision och utbyggnadsstrategi förNorrtälje H am n............... 30
§ 146 Dnr 2016-000257 255
32
Bredbandsstrategi baserat på reviderat IT-infrastrukturprogram för
Norrtälje kom m un..............................................................................................32
§ 147 Dnr 2015-000819 260
33
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad............................................................ 33
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34

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016 06-20
-

Kommunfullmäktige

§ 149
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§151

§ 152

§ 153

§ 154

§ 155

§ 156

§ 157

§ 158
§159
§ 160
§161

§162

§ 163

Justerandes sign

Godkännande av förstudie avseende möjlig utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk............................................................................................34
Dnr 2016-000518 350
36
VA-plan 2016 för Norrtälje kommun................................................................36
Dnr 2014-001026 214
37
Detaljplan för fastigheten Mellingeholm 6:1 med flera i Frötuna
församling........................................................................................................... 37
Dnr 2016-000186 251
38
Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för
fastigheten Mellingeholm 6:1 m fl. i Norrtälje Kommun................................ 38
Dnr 2014-001773 251
39
Godkännande av exploateringsprogram Bålbroskogen, inklusive
markanvisningsavtal gällande del av Rimbo-Tomta7 :1 ............................... 39
Dnr 2012-000021 253
41
Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av Görla 8:1, Norrtälje
kommun...............................................................................................................41
Dnr 2016-000829 092
43
Interpellation från Ingmar Ögren (SD ) och Karl-Göran Edberg (SD) till
kommunstyrelsens ordförande avseende kommunens hantering av
kommundelen Väddö........................................................................................ 43
Dnr 2016-000769 092
44
Interpellation från Ingmar Ögren (SD ) till barn- och skolnämndens
ordförande om undervisning av nyinvandrade flyktingbarn......................... 44
Dnr 2016-000619 092
45
Interpellation från Ingmar Ögren (SD ) till socialnämndens ordförande
angående åtgärder för att fullgöra kommunens ansvar för äldres
trygghet................................................................................................................45
Dnr 2016-000918 093
46
Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens ordförande om
kommunens beredskap att stödja unga som riskerar att tvingas gifta sig
mot sin vilja......................................................................................................... 46
Dnr 131953
47
Val av ledamot i val- och förtroendemannanämnden för Vänsterpartiet ...47
Dnr 131955
48
Val av ersättare i kommunstyrelsen för Kristdemokraterna........................ 48
Dnr 131956
49
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning förLiberalerna.........49
Dnr 2016-000644 102
50
Otto Carneheim (KD), avsägelse av uppdrag som ersättare i val- och
förtroendemannanämnden............................................................................... 50
Dnr 2016-000762 102
51
Elizabeth Sahlén Karlsson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot tillika
1:e vice ordförande i socialnämnden.............................................................. 51
Dnr 2016-000763 102
52
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§ 165
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§ 168
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Justerandes sign

Sandra Ljunggren (SD), avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och
förtroendemannanämnden............................................................................... 52
Dnr 2016-000825 102
53
Anders Hedbom (KD), avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden....................................................................................................53
Dnr 2016-000881 102
54
Roger Pettersson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden......................................................................................................54
Dnr 2016-000906 102
55
Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige............................................................................................55
Dnr 2016-000907 102
56
Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen...............................................................................................56
Dnr 2016-000909 102
57
Ingrid Markström (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden......................................................................................................57
Dnr 126908
58
Meddelanden......................................................................................................58
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§131

Dnr 131600

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Berit Jansson (C) och Roland Brodin (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 29 juni 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 amionserats i
den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

Utdragsbestyrkande
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§132

Dnr 2016-000360 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande om integration av ensam
kommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
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 § 132
Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar e t c .............” Bilaga § 132.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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01

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

2016 06-16

NORRTÄLJE
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NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2018 » 06- 1 ?

Svar på interpellation från Ann Lewerentz (M) angående
ensamkommande flyktingbarn i Norrtälje kommun
Frågor:

Hur ser kommunledningens övergripande strategi för att dessa bam/unga ska få
en bra start i sitt nya hemland med skolgång/sjukvård mm?
Hur kommer du att jobba med integrationen av dessa unga?
Svar:

Alla nyanlända ska ses som en resurs for Norrtälje kommun, som bland mycket
annat kan bidra till en mer normaliserad åldersstruktur. För att ta tillvara den
potentialen så är den övergripande strategin att satsningar ska prioriteras i
framförallt utbildning, bostäder och arbetsmarknadsinsatser.
I takt med att antalet ensamkommande har ökat, har också behovet av ett
fungerande kommunövergripande samarbete for att möta dessa barn- och ungas
behov på bästa sätt förstärkts. Vi måste utgå från att snabba förändringar är det
nya normala när vi planerar och utvecklar våra verksamheter - och samverkar
med civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. Med anledning av detta har en
inte grationssamordnare rekryterats.
Norrtälje kommuns värdegrund, som grundar sig i alla människors lika värde är
utgångspunkt i allt arbete för integration och social sammanhållning.
Kommunens åtgärder och insatser i mottagandet av ensamkommande ska samlas
kring målet att individen snabbt ska vara etablerad i samhället, och stort fokus
ligger på utbildning.
Ett nytt utbildningsupplägg är infört där målet är självförsörjning och hänsyn tas
till arbetsmarknadens behov, samt möjligheten för eleven att få behörighet till
vidare studier i utbildningssystemet. Eleverna får i första hand sin inriktningsoch yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
Jag är stolt över det stora engagemang som många invånare har visat under det
gångna året. Norrtälje kommun har dessutom ett rikt föreningsliv och en låg
arbetslöshet. Våra förutsättningar att lyckas med integration och snabb etablering
är goda.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
PLUSGI RO
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§133

Dnr 2016-000361 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
socialnämndens ordförande om boenden för ensam
kommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-04-04, § 72, följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om boenden för ensamkommande flyktingbarn.
”Interpellation etc............” Bilaga § 133.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 133.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.
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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

Besvarande interpellation från Ann Lewerentz
Nya boenden för ensamkommande flyktingbarn ploppar upp här och var i kommunen.
Information om var och fö r hur många är otydlig, därför villja g ställa följande frågor.
1. Jag undrar på vilket plan du anser att besluten om boenden bör fattas. Är det,
du/tjänstemännen, socialnämnden eller fullmäktige som bör fatta besluten?
Det finns ett lagstadgat krav på samtliga kommuner i Sverige att ordna boenden för
ensamkommande barn. KSAU tar beslut om frågor om upphandling om exempelvis
moduler och om frågor om avtal och kontrakt. Socialnämnden tar beslut om hur
boenden för ensamkommande barn ska bedrivas.

2. På vilka ställen kommer det att vara aktuellt med nya etableringar under året?
För närvarande är det inte aktuellt med några nya etableringar. De platser vi har räcker
just nu. Men situationen kan förändras snabbt och det behöver vi vara förberedda på.
3. Vad anser du är rimligt långa kontraktfö r boenden som kommunen hyr för
ändamålet?
I samband med att kommunen avser att hyra en fastighet sker en förhandling med
hyresvärden. Det är svårt att ange någon exakt avtalstid som optimal. Kortare
avtalstider är att föredra framfor längre. Arbetet med att få fram lämpliga lokaler för
boenden har pågått under en längre tid och jag kan konstatera att det varit svårt att
finna lämpliga lokaler vilket försämrat möjligheten att förhandla.

4. Hur ser hyresförhållandena utför de paviljonger kommunen planerar att hyra in?
Kommunen har för närvarande ett avtal om tre år med möjlighet med förlängning i två
år.
Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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§134

Dnr 2016-000599 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kultur- och fritidsnämndens ordförande om nya badhuset
och bassänghyra
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-05-02, §118, följande interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande.
”Interpellation etc............” Bilaga § 134.
Beslutande sammanträde
Kultur och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 134.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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V ä n s te rp a rtie t

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. Att 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

Bengt Ericsson, C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
iQiaaenc__________ (QääässinDetgctai.

Svar på interpellation från Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet.

i u -m
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Interpellationen består av två frågor som rör vårt nya badhus på Södra Bergen i Norrtälje stad.

Catarina Wahlgren
frågar

Mina svar:

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

Skolor och föreningar ska inte påverkas av att bygget blev dyrare. Det vi
brottas med däremot är att vårt nya badhus är väldigt (glädjande) populärt,
välbesökt och därför kan det vara svårt att tillgodose alla önskemål bl a
om tider från föreningsliv, allmänhet och skolor.

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

Det finns en överenskommelse med simklubben där de får tre (3) dagar
per år då de bokar hela simanläggningen för tävlingar till en lägre taxa,
500 ler per timme.
Det finns dagar då badhuset har intäkter över 30 000 kr en helgdag.
Avstängningar med simtävlingar till den lägre taxan innebär ett stort
intäktsbortfall. Av den anledningen finns begränsningen till tre dagar per
år. Om simklubben önskar anordna fler än tre tävlingsdagar, så gäller f n
en högre taxa, 3 000 kr per timme.

SLUTORD
Allt nytt behöver sin inkörningsperiod. Vi bör betänka att nya badhuset varit i bruk under
kortare tid än 2 år - invigt 30 augusti 2014. Vi drar lärdom och justerar vid behov.
Därför är jag självfallet beredd att ta en diskussion med alla intressegrupper i syfte att diskutera
såväl tider som prissättning. Jag lyssnar gärna på synpunkter men vill tydligt deklarera min syn
på hur ett kommunalt badhus till största delen bör disponeras. En viktig uppgift för mig är att
bevaka allmänhetens intressen.
Fler simtävlingsdagar per år, till en lägre taxa eller om den högre taxan inte ska finnas, måste
föregås av genomtänkta överväganden. Som var och en inser tappar vi intäkter samtidigt som vi
utestänger allmänheten från badhuset vid de tillfallen då det anordnas simtävlingar.
(Vi få r ofta samma typ av frågor när det gäller idrottsanläggningar exempel tiderfö r allmänhetens skridskoåkning - istiderför matcher
kontra barnfamiljers önskemål).
-

Nontälje den 9 juni 2016

n W

n /

Bengt Ericsson, C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2016-000600 092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till
kommunstyrelsens ordförande om kulturhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2016-05-02, § 119, följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om kulturhuset.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 135.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till skriftligt
svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 135.
Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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V änsterpartiet

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 for 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:
"att 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 "det 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 rimligt 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

2016 06-16
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Svar på interpellation från Catarina Wahlgren (V)
angående det s k nya kulturhuset
Frågor:

•

•

Tycker du att det är rimligt 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 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 få komma in i f d Konsthallen?

Svar:

Jag tycker att det är rimligt att den politiska församling som beslutat om en
investering också är den församling som tar del av, och beslutar om,
slutrapporteringen.
Jag anser även att det är fullt rimligt att förtroendevalda får ta del av väl
underbyggda investeringsunderlag och att rätt församling får möjlighet att fatta
beslut, samt att eventuella avvikelser hanteras korrekt under ett
investeringsprojekts genomförande.
Jag ser att Norrtälje kommun har förutsättningarna att utveclda ändamålsenliga
lokaler för ett rikt kulturliv - befintliga lokaler ska renoveras och nya planeras.
Stöd ska fortsatt ges till lokalhållande föreningar som är viktiga mötesplatser för
kultur. Planering och prioritering för detta är ett viktigt arbete tillsammans med
de förtroendevalda i Kultur- och fritidsnämnden. Inte minst är det viktigt att
kommunen har en övergripande lokalförsörjningsplan, kopplad till en
investerings- och driftbudget. Något som verkligen har saknats i Norrtälje
kommun. Det är min ambition att Kommunfullmäktige ska få möjlighet att ta
ställning till denna i samband med Mål- och Budgetbeslut i höst.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2016-000893 610

Förslag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer den skolorganisation som redovisas i förslag
till beslut i underlag ”Ny skolstruktur 2016-2017” med ändringen att
Herrängs skola stängs inför höstterminen 2016.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till barn- och skolnämnden att
genomföra de förändringar som föranleds av den i punkten 1 fastställda
skolstrukturen.

3.

Föreslagen skolstruktur ska gälla till 2022.

4.

Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och skolnämnden att genomföra en
översyn av resursfördelningsmodellen för förskole- och
grundskoleverksamheten.

5.

Omfördelning av elever/årskullar ska av barn- och skolnämnden genomföras
som en konsekvens av vad som redovisas i förslag till beslut i underlag ”Ny
skolstruktur 2016-2017”.

6.

Barn- och skolnämnden ska senast i december 2016 besluta om nya
upptagnings- områden från och med läsåret 2017/18, samt utarbeta en
framtidsplan för högstadieskolor i Norrtälje stad.

Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för
eget tilläggsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har tagit fram ett förslag till ny skolstruktur i Norrtälje
kommun 2016-2017. Förslaget innebär att fem av kommunens allra minsta skolor
avvecklas med start från höstterminen 2017. Vidare kommer antalet skolor med
verksamhet för årskurs 7-9 att bli färre. Förslaget innebär också att en översyn av
resursfördelningsmodellen för förskole- och grundskoleverksamheten ska
genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 78, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 117, den 1 juni 2016.
Konnnunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2016.
Förslag till ny skolstruktur 2016-2017.
forts
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Barn- och skolnämndens beslut, § 48, den 23 maj 2016.
PM angående personalsituationen på Herrängs skola den 31 maj 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S), Roger Pettersson (S), Karin Broström (C), Mats Wilzén (MP),
Berit Jansson (C), Conny Andersson (S), Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) yrkar återremiss av ärendet på grund av att en
konsekvensbeskrivning saknas i ärendet. Det saknas också en tillfredsställande
redovisning av de ekonomiska besparingarna.
Bino Drummond (M) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med tillägg att högstadiet på Rådmansö skola inte ska avvecklas.
Catarina Wahlgren (V) yrkar i första hand återremiss för beaktande av
medborgarförslag, i andra hand bifall till Vänsterpartiets förslag enligt bilaga,
samt tilläggsyrkande att Björkö-Arholma skola ska vara kvar på grund av
avstånden.
Göte Vaara (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag enligt bilaga.
Ingmar Ögren (SD) yrkar återremiss för beaktande av medborgarförslag.
Olle Jansson (S) yrkar avslag på förslagen från (V), (KD) och (M).
Lennart Rohdin (L) och Karin Karlsbro (L) yrkar i första hand återremiss, i andra
hand avslag, samt bifall till tilläggsyrkandet att Björkö-Arholma skola ska vara
kvar.
Christina Hamnö (V), Robert Beronius (L), Lennart Rohdin (L), Hans Andersson
(L), Sune Rehnberg (SD), Christina Hamnö (V) och Tommy Grönberg (SD) yttrar
sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
O m röstn ing begärs

Ja-röst för avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 46 ja-röster, 13 nej-röster och 2
som inte röstat beslutar att ärendet ska avgöras idag.
forts
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Ordföranden ställer härefter kommunstyrelsens förslag, Vänsterpartiets förslag
och Kristdemokraternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar härefter kommunfullmäktige om Björlcö-Arholma skola ska
avvecklas eller vara kvar och finner att kommunfullmäktige beslutar att BjörköArholma skola ska avvecklas.
O m röstn ing begärs

Ja-röst för avveckling
Nej-röst för vara kvar
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 45 ja-röster och 16 nej-röster
beslutar avveckla Björkö-Arholma skola.
Ordföranden frågar härefter kommunfullmäktige om Rånäs skola ska avvecklas
eller vara kvar och finner att kommunfullmäktige beslutar att skolan ska
avvecklas.
Ordföranden frågar härefter kommunfullmäktige om högstadiet på Rådmansö
skola ska avvecklas eller vara kvar och finner att kommunfullmäktige beslutar att
högstadiet ska avvecklas.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet
F örslag till beslut ärende 10, k om m u nfu llm äk tige 20160620

Jaak Kriisa, före detta rektor för skolorna på Väddö, i Norrtälje Tidning den 17 maj 2016:
”Inom kommunalpolitikernas både makt och kompetens ligger att göra hela bygden attraktiv
för bosättning och utveckling. Och vad är mera framtid än just barnfamiljer. Här har
uppenbarligen båda politiska blocken misslyckats eftersom man nu angriper symtomen, färre
skolbarn i stället för sjukdomen dålig näringspolitik.”

Ställningstagande angående ny skolstruktur i Norrtälje kommun
En ny skolstruktur i Norrtälje kommun bör ge förutsättningar för att höja den pedagogiska
kvaliteten, samtidigt som lagar och styrdokument ska följas. Så långt är vi i Vänsterpartiet
överens med skolförvaltningen. Vi har dock en annan syn på hur en strukturförändring bör
genomföras.
För att ge lärare och elever arbetsro bör återkommande diskussioner om nedläggningar
undvikas. De små skolorna framstår i sådana diskussioner ofta som problemskolor. Samtidigt
saknas en diskussion om hur det fungerar på de stora skolorna och vilket stöd de behöver för
att förbättra kvaliteten.
Utifrån tankar om en ideal skolstorlelc på mellan 150-250 elever (Lärarförbundet m.fl.) bör
åtgärdsplaner upprättas för skolor, som hamnar under 100 elever eller över 300 elever. I
åtgärdsplanen granskas skolans möjligheter att följa lag, läroplan och lokala mål, men även
hur skolans upptagningsområde och skolskjutsar kan förändras för att få en jämnare spridning
av elever på våra skolor. I arbetet med åtgärdsplanen kan även ingå ett uppdrag att undersöka
hur föräldrar med barn på en stor skola ställer sig till att låta sina bam gå i en mindre skola
genom bussning av elever ”åt andra hållet”. Elever, som behöver gå i en mindre skola, skulle
på så sätt kunna få den möjligheten. Detta bör undersökas vad gäller elever på Hallsta skola
som kanske vill gå i Herrängs skola eller Skebo skola, elever i Älmsta som vill gå i
Grisslehamns skola eller Björkö Arholma skola, elever i Rimbo som vill gå i Rånäs skola osv.
Om någon av skolorna i Rånäs, Skebo eller Herräng trots dessa åtgärder får för fa elever,
anser vi att den skolan kan stängas fr.o.m. höstterminen 2017. Möjligheterna att på annat sätt
avlasta skolorna i Hallstavik och Rimbo måste då ses över. Ett sätt kan vara att bygga en ny
skola nära den ursprungliga. Härigenom behålls möjligheten till kollegialt samarbete. I
åtgärdsplanema kan även en utbyggnad av vissa skolor föreslås. T.ex. skulle Drottningdals
skola kunna byggas ut för att avlasta Grind och ersätta Söderby-ICarls skola.
Vi anser att det är- positivt med flerparallelliga högstadium för effektivt resursutnyttjande.

o
Vänsterpartiet

Alla skolor måste, för att vara likvärdiga, ha förutsättningar att anställa behöriga lärare,
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, skolbibliotek, utrustning, stödundervisning med
specialpedagogisk kompetens, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, studiehandledning,
modersmålsundervisning, att resor mellan skolor inte får ske under garanterad
undervisningstid, pedagogisk ledning, tillräckligt attraktiva tjänster, ej tvingande
åldersblandad undervisning av ekonomiska/organisatoriska skäl, möjligheter till kollegialt
lärande mm. För att fritidshemmen ska kunna bli de viktiga komplement till skolan, som de är
menade att vara, måste det vid vaije skola finnas ett fritids, med gruppstorlekar som gör det
möjligt för fritidslärama att följa läroplanen. Det finns idag riktmärken för hur stor en
förskolegrupp bör vara, snart kommer också riktmärken för fritidshemsgrupper. Hög kvalitet
på förskola och fritidshem påverkar också barns skolresultat.
Längden på barnens resväg är ett av de bedömningskriterier som ska vägas in när beslut om
skolstrukturen tas. För oss innebär det att Björkö Arholma skola måste vara kvar som en
skärgårdsslcola tillsammans med Grisslehamns och Köpmanholms skolor. För att möjliggöra
större arbetslag, attraktivare arbetsmiljö och kvalitetssäkring vill vi undersöka förutsättningen
för dessa skolor att etablera samarbete med något lärosäte, innebärande att studenter kan
undervisa och lärare forska på deltid (lärarförbundet lyfter nu i dagarna vikten av att stärka
forskningen i skolan). Därutöver måste naturligtvis andra satsningar göras i skärgården för att
situationen ska bli hållbar på sikt.
Resurstilldelningen till varje skola bör ske efter behov, inte efter skolpengssystem. Vissa
elever kostar mer pengar än andra. Det kan handla om elever som på grund av långa avstånd
går på en liten skola, m en det kan också handla om elever, som utifrån behov av stöd, behöver
undervisas i mindre grupp.
Vårt ställningstagande innebär att flera skolor i kommunen kommer att fa en åtgärdsplan.
Skillnaden från tidigare synsätt är att det inte bara är de små skolorna som måste åtgärdas utan
även de största skolorna. Det är viktigt att påpeka att detta är en del av ett långsiktigt arbete
för att tillgodose behovet av bra skolor i hela kommunen. Vi anser att med en god spridning
av skolor i kommunen kan vi hålla barnens resvägar korta och kvaliteten hög.
D etta innebär:

Att alla skolor ska vara bra och likvärdiga.
Att åtgärdsplaner upprättas för alla skolor med färre än 100 och fler än 300 elever.
Att Björkö-Arholma skola blir kvar på grund av avstånden.
Att möjligheten öppnas för elever som går på Älmsta skola att välja Grisslehamns skola eller
Björkö-Arholma skola och erhålla skolskjuts dit.

o
Vänsterpartiet

Att undersöka intresset hos elever och föräldrar på Hallsta skola och Gottsta skola att gå i
Herrängs skola eller Skebo skola med skolskjuts. Om intresset inte finns bör skolorna stängas
hösten 2017 och andra möjligheter att avlasta de stora skolorna i Hallstavik ses över.
Att undersöka intresset hos elever och föräldrar i Rimbo att gå i Rånäs skola. Om intresset
inte finns bör Rånäs skola stängas och behovet av ytterligare skolor i Rimboområdet utredas.
Att förutsättningar för en utbyggnad av Drottningdals skola för att avlasta Grindskolan och
ersätta Söderby-Karls skola undersöks.
V än sterp artiet yrliar:

•

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra de
förändringar som föranleds i och med grundtankarna i detta ställningstagande.

Catarina Wahlgren

Ingela Brinkefeldt

Christina Hamnö

Johannes Follcesson

Yrkanden skolstruktur:
Kristdemokraterna
1. De kriterier som anges ger inte skäl för att upphöra med högstadium på
Rådmansö skola.
Yrkar att högstadiet på Rådmansö skola behålls.
2. Undervisningen i Rånäs skola föreslås upphöra när Rimbo nya skola tas i
bruk.
Därmed finner vi att det ej finns anledning att nu fatta beslut om upphörande
av undervisning där utan att istället följa utvecklingen och också utreda
möjligheten att tillföra skolan elever.
Yrkar att Rånäs skola undantas från beslut om upphörande av undervisning.
4. Yrkar att Björkö-Arholma skola blir kvar på grund av avstånden.
5. Yrkar på årlig översyn av skolstrukturen i Norrtälje kommun.
6. Yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att avyttra fastigheter som berör
de skolor som avvecklas.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAM M ANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§137

Dnr 2016-000770 610

Skolutvecklingsprogram 2016-2020 för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar skolutvecklingsprogram 2016-2020 för Norrtälje
kommun.
Reservationer och protokollsanteckningar
Catarina Wahlgren (V) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har tagit fram förslag till skolutvecklingsprogram
för Norrtälje kommun perioden 2016-2020. Förslaget i sin helhet redovisas i
särskild rapport. Skolutvecklingsprogrammet syftar till:
-

Att tydliggöra riktning och gemensamma mål och satsningar för att
utveckla skola och utbildning i kommunen.

-

Att säkerställa systematiskt arbete i hela styrkedjan avseende att öka
kvaliteten och likvärdigheten i kommunens verksamheter.

-

Att öka handlingskraften i kommunens utvecklingsarbete för att vaije barn
och elev ska utvecklas så långt som möjligt och för att höja
utbildningsnivå och kunskapsresultat i kommunen.

Att öka stoltheten för att arbeta och verka inom kommunens
utbildningsverksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 79, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 118, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2016
Förslag till skolutvecklingsprogram 2016-2020 för Norrtälje kommun.
Barn- och skolnämndens beslut, § 22, den 29 mars 2016.
Utbildningsnämndens beslut, § 15, den 30 mars 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S), Bino Drummond (M), Mats Wilzén (MP), Hanna Stymne-Bratt
(S), Gunnar Kjelldahl (C), Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
forts

Utdragsbestyrkande

16(58)

f

f

l

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016 06-20
-

Kommunfullmäktige

§ 137 forts
Catarina Wahlgren (V) och Christina Hamnö (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och lämnar samma protokollsanteckning som i
kommunstyrelsen.
Ingmar Ögren (SD) och Göte Vaara (KD) yrkar återremiss.
Karin Karlsbro (L) yrkar i första hand återremiss och i andra hand att a)
programmet skrivs om så att lärare benämns lärare, b) att programmet ges
integrationsperspektiv, c) att programmet ges ett jämställdhetsperspektiv, d) på
sidan 13, att meningen ”1 Norrtälje kommuns utbildningsverksamhet ska
stödjande....” stryks, e) på sidan 8, att meningen ”1 styrkedjan ansvarar
pedagogerna....... ” stryks.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till Karin Karlsbros (L) yrkande att lärare ska
benämnas lärare.
Olle Jansson (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Robert Beronius (L) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer härefter kommunstyrelsens förslag mot Karin Karlsbros (L)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet
Protokollsanteckning kommunstyrelsen 160608 Ärende 5
Vi noterar att det finns ett avsnitt i utvecklingsplanen som heter Medarbetarstrategier, Avsnittet
handlar mycket om karriärtjänster och olika sätt att premiera särskilt duktiga lärare. Det anger också
att lärartätheten i framtiden kommer att öka.
Det står däremot ingenting om hur vi ska kunna öka lärartäthet, m a o, det står ingenting om hur vi
ska lyckas rekrytera dessa skickliga lärare som vi vill ha i våra skolor. Det står ingenting om hur vi
jobbar med att göra tjänsterna attraktiva genom att erbjuda heltidstjänster eller tillsvidaretjänster.
Det står över huvud taget ingenting om hur vi arbetar med personal som går på visstidsanställningar.
Här skulle kanske riktade utbildningsinsatser kunna riktas mot dem som inte har rätt kompetens för
att erhålla tillsvidareanställning. Det står också att vi ska ha ett fortsatt nära samarbete med
universitet och högskolor, men det står ingenting om att utveckla/utöka detta samarbete och kanske
även kunna erbjuda tjänster som innehåller ett forskningsuppdrag. Vi skulle kunna erbjuda fler
praktikplatser för studenter från fler lärosäten, men det står det inte heller någonting om. Vill vi ha
en levande kommun med levande skolor av hög kvalitet måste vi också veta hur vi ska rekrytera
duktiga medarbetare. Särskilda strategier kan behövas för att rekrytera lärare till landsbygdsskolor.
Vi tycker också att det är viktigt att all personal som arbetar med våra barn och unga, under kortare
eller längre perioder, och det är inte bara lärare, får en utbildning i skolans värdegrund och vad som
förväntas av dem i och med detta. Alla barn måste kunna gå till skolan, alla föräldrar måste kunna
skicka sina barn till skolan, med vetskapen om att de kommer att bli bemötta med respekt, även från
tillfällig personal, En betydande andel av de vuxna som barnen träffar i skolan är tillfälligt anställda
med olika sorters utbildning och utbildningsnivå. Medarbetarstrategin bör beakta detta.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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§138

Dnr 2016-000519 622

Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun
Moderaterna deltar inte i beslutet om tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kostpolicy for Norrtälje kommun enligt bilaga till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2016 med följande tillägg:
”Livsmedel som upphandlas ska följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav
på basnivå gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekten, där
antibiotikaproblematiken särskilt beaktas.”
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för
eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en kostpolicy är att tydliggöra kommunens intentioner med
måltidsverksamheten i hela kommunen gällande egen måltidsverksamhet.
Kostpolicyn ska också fungera som rekommendation till externa utförare i
kommunala verksamheter, och som stöd i kommande upphandlingar. Kostpolicyn
tar bl. a. upp hur Norrtälje kommuns måltids-verksamheter ska arbeta med
kvalitet, miljöfrågor, hälsa och inköp. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
att remittera policyn till barn- och skolnämnden, socialnämnden,
utbildningsnämnden och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
för yttrande. Med hänsyn tagen till vad som framkommit under remissperioden
har vissa justeringar gjorts av policyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 81, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 120, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2016.
Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP), Ulrika Falk (S), Johannes Folkesson (V) och Olle Jansson
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bino Drummond (M) yrkar avslag kommunstyrelsens förslag.

forts
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§ 138 forts
Hans Andersson (L) yrkar om följande tillägg: ”Livsmedel som upphandlas ska
följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på basnivå gällande djurskydd,
miljöskydd och folkhälsoaspekter, där antibiotikaproblematiken särskilt beaktas.”
Berit Jansson (C) yrkar bifall till Hans Anderssons tilläggsyrkande.
Henrik Hedensiö (M) och Robert Beronius (L) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar härefter kommunfullmäktige om bifall till eller avslag på
Hans Anderssons (L) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
bifalla yrkandet.
Moderaterna deltar inte i detta beslut.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet
Norrtälje kommuns författningssamling.

Utdragsbestyrkande
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§139

Dnr 2016-000687 042

Delårsrapport 1/2016 för kommunen och bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 per mars 2016 för Norrtälje
kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och
Tiohundra AB.

2.

Kommunfullmäktiges anslag utökas med 1 mnlcr. Finansiering sker år 2016
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

3.

Anslag för tjänsteman i beredskap, TIB, budgeteras i sin helhet, 200 tkr,
under kommunstyrelsen. Finansiering sker år 2016 genom
kommunstyrelsens anslag till förfogande.

4.

Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har slcatteväxlat avseende
vissa hälso- och sjukvårdsinsatser för personer i bostad med särskild service
och daglig verksamhet. Kommunens ersättning till Kommunalförbundet
utökas med 2,7 mnkr. Finansiering sker år 2016 genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande.

5.

Kultur- och fritidsnämndens anslag utökas med 200 tkr till föreningsbidrag.
Finansiering sker år 2016 genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

6.

Internränta för VA-kollektivet fastställs till 2,6 % för år 2016.

7.

Norrtälje kommun har rekvirerat statsbidrag avseende verksamheter för
vård och omsorg. Rekvirerade och till Norrtälje kommun utbetalda
statsbidrag för vård och omsorg för år 2015 och tidigare på ca 14,5 mnkr
och statsbidrag för år 2016 och framåt utbetalas till Kommunalförbundet
efter avstämning.

Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms utifrån nämndernas delårsrapporter att Norrtälje kommun
kan uppnå god ekonomisk hushållning år 2016. Flertalet av de särskilda målen
och måtten för verksamheten och de finansiella målen prognostisera att uppnås.
Någon bedömning avseende de övergripande målen har inte gjorts i delårsrapport
1. Per mars är det ett flertal verksamhetsmål som inte mätts.
Norrtälje kommuns resultat för år 2016 prognostiseras bli +1,2 mnlcr. Resultatet
efter justering enligt balanskrav prognostiseras bli +16,2 mnlcr, 0,5 % av
verksamhetens nettokostnad. I det prognostiserade utfallet ingår iansprålctagande
av resultatutjämningsreserv på 15 mnlcr. I prognosen ingår även poster av
engångskaraktär som exploateringsintälcter från fastighetsförsäljning på 12,6
mnlcr.
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§ 139 forts
Kommunalförbundet redovisar en helårsprognos på -13,3 mnkr. Avvikelsen avser
landstingsfinansierad verksamhet med -3,9 mnlcr och kommunalt finansierad
verksamhet med -9,4 mnkr.
Tiohundra AB:s helårsprognos förväntas bli negativ, -55 mnlcr. Det är främst en
effekt av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet, -63 mnlcr, och en retroaktiv
ersättning för 2015. Beslut har fattats på huvudmännens
fullmäktigesammanträden i maj om aktieägartillskott till Tiohundra AB för att
täcka de ökade pensionskostnaderna. Norrtälje kommun ska finansiera 8 mnlcr av
dessa. Kostnaden togs redan i årsbokslutet för 2015.
Norrtälje lcommunhus AB, kommunala bostadsbolaget, energibolaget,
campusbolaget och idrottsanläggningsbolaget, prognostiserar ingen avvikelse för
helåret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 83, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 122, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2016.
Delårsrapport 1 per mars 2016 för Norrtälje kommun och Kommunalförbundet
sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB.
Finansrapport och rapport om Internbankens arbete.
Projelctuppföljning investeringar.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Johannes Follcesson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
Kjell Jansson (M) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, Strategistaben
Samtliga nämnder och bolag.

Utdragsbestyrkande
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§140

Dnr 2016-000242 001

Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen i
Norrtälje kommunhuskoncernen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige antar reviderade bolagsordningar för bolagen Norrtälje
kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Sportcentrum AB, Norrtälje
Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB och Campus Roslagen AB.

2.

Kommunfullmäktige antar nya ägardirektiv för Norrtälje
Kommunliuskoncernen och dotterbolagen.

Reservationer och protokollsanteckning
Moderaternas ledamöter och tjänstgörandeersättare reserverar sig till förmån för
eget ändringsyrkande.
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Nya ägardirektiv och nya bolagsordningar för Norrtälje Kommunhus AB,
Roslagsbostäder AB, Norrtälje Sportcentrum AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje
Energi Försäljnings AB och Campus Roslagen AB förslås antas av
kommunfullmäktige. Ägardirektiv och bolagsordningar har remitterats
dotterbolagen. Dotterbolagens remissvar har till viss del inarbetats i
ägardirektiven. De nya direktiven och de reviderade bolagsordningarna
förtydligar det kommunala uppdraget i dotterbolagen och vad ägaren vill att
dotterbolagen utför. Ägardirektiven knyter även an till den bredbandsstrategi som
föreslås för Norrtälje kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 86, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 105, den 18 maj 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 april 2016.
Bolagsordning för Norrtälje kommunhus AB.
Bolagsordning för Roslagsbostäder AB.
Bolagsordning för Norrtälje Sportcentrum AB.
Bolagsordning för Campus Roslagen AB.
Bolagsordning för Norrtälje Energi AB.
Bolagsordning för Norrtälje Energi Försäljnings AB.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§140 forts
Förslag till ägardirektiv till Norrtälje kommunhus koncernen, reviderad 8 juni
2016.
Remissvar från Norrtälje Energi.
Remissvar från Roslagsbostäder.
Remissvar från Campus Roslagen.
Remissvar från kultur- och fritidskontoret.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Kristian Krassman (S) och Ingrid Landin
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Brodin (M) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med den ändringen att meningen ”Roslagsbostäder ges möjlighet, med de
begränsningar som lagen ställer, att upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt.”
stryks i förslag till ägardirektiv till Norrtälje kommunhuskoncernen.
Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.
Johannes Folkesson (M) meddelar att Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om bifall till eller avslag på
ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordföranden finner härmed att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, Strategistaben
Berörda bolag
Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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Vänsterpartiet Norrtälje vill mot bakgrund av lästa handlingar till ärende 14 (reviderade
bolagsordningar och ägardirektiv for bolagen i Norrtälje kommunhuskoncemen) anföra
följande:
Vi förstår att kommunpolitiken riktad mot kommunhuskoncemen före maktskiftet 2014 inte
främst var inriktad på att ta till vara medborgarnas bästa. Sedan 2015, med delvis nytt styre,
har kursen ändrats något, men detta tycker Vänsterpartiet saknas i det förslag som nu
föreligger till bolagens ägardirektiv. Till exempel står det i förslaget för Roslagsbostäder att
bolaget ska ”verka för” byggande, men inte vad man ska bygga för egen del.
Vänsterpartiet saknar också att det klart och tydligt framgår i såväl bolagsordning som
ägardirektiv att Roslagsbostäders främsta mål ska vara att bygga och förvalta bostäder (i olika
byggformer) till allmän nytta - på det sättet kan Roslagsbostäders bostäder bli det man gör
reklam för - ett hem att längta till. Att verka för allmän nytta bör även vara det främsta målet
för övriga kommunala bolag.
Norrtälje den 15/6 2016

Catarina Wahlgren

Ingela Brinkefeldt

Christina Hamnö

Johannes Folkesson
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§141

Dnr 2016-000653 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap § 33
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner motionsredovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas
till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får vid behandling
av sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 90, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 104, den 18 maj 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2016.
Förteckning daterad den 8 april 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Rohdin yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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§142

Dnr 2016-000775 003

Norrtälje kommuns plan för mångfald och jämställdhet

2016-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Norrtälje kommuns plan för mångfald och
jämställdhet 2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun ska kännetecknas av alla människors lika värde oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsplatsen
gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt.
En arbetsplats som tar tillvara varje individs kompetens och erfaren-heter och
som speglar samhällets sammansättning är en attraktiv, kreativ och pro-duktiv
arbetsplats. Mångfald och jämställdhet bland medarbetarna ska ses som en
tillgång. Mångfalds- och jämställdhetsplanen beskriver kommunens mångfaldsoch jämställdhetsarbete inom ramen för arbetsgivarrollen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 91, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 125, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 april 2016
Norrtälje kommuns plan för mångfald och jämställdhet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christina Hamnö (V) yrkar återremiss.
Lennart Rohdin (L) och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden finner härefter att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142 forts
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets personalavdelning
Samtliga förvaltningar
Norrtälje kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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§143

Dnr 2016-000652 014

Servicepolicy för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Servicepolicy för Norrtälje kommun,
daterad den 22 april 2016, att gälla från och med den 1 september 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en
kommunövergripande Servicepolicy. Syftet med en Servicepolicy är att få en
enhetlig och förhöjd servicenivå till våra invånare. Den beskriver övergripande på
vilket sätt Norrtälje kommuns servicearbete ska utföras. Kommunstyrelsen
ansvarar för att följa upp servicepolicyn och kommer årligen att redovisa hur
policyn efterlevs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 102, den 18 maj 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2016.
Förslag till Servicepolicy för Norrtälje kommun.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Norrtälje kommuns författningssamling
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Dnr 2015-001465 206

Förslag till avfallstaxa fr o m 2016-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ny avfallstaxa börjar gälla från 1 okt
2016, enligt bilaga till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den
19 maj 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande renhållningstaxa upphör att
gälla när den nya träder i kraft.
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattningsvis föreslås avfallstaxan justeras för att styra mot bättre
arbetsmiljö för hämtningspersonal och minskad miljöbelastning. Avfallstaxan
föreslås höjas med ca 1 % totalt framförallt på grund av ökade kostnader
föranledda av utbyggnad av Salmunge deponi, start av återbruk på
återvinningscentralerna samt indexuppräkningar. Utformningen av taxan
förändras till att delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften
beräknas på antal hushåll och den rörliga avgiften styrs av avfallsmängd och
hämtningssätt. Detta medför att avgifterna kommer skifta ganska mycket, några
blir dyrare och några blir billigare. Några abonnemangstyper ändras, bland annat
tas komposttaxan för tvåveckorshämtning bort. De som haft komposttaxan för
tvåveckorshämtning hänvisas till hämtning var fjärde vecka.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 93, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 126, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 maj 2016
Förslag till Avfallstaxa för Norrtälje kommun.
Bilaga 1, Jämförelse mellan förslaget till ny avfallstaxa och renhållningstaxan
tagen 2014-12-15
Bilaga 2, Taxeförändring säck- och kärlavfall.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C), Kjell Jansson (M) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
forts
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning
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§145

Dnr 2016-000807 250

Antagande av vision och utbyggnadsstrategi för Norrtälje
Hamn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Vision Norrtälje Hamn - En levande
stadsdel för barn, båtar och bad”.
Sammanfattning av ärendet
En övergripande visionsbeskrivning har tagits fram som ska utgöra ramen för
utbyggnadsstrategin för Norrtälje Hamn. Visionen som föreslås antas av
kommunfullmäktige är baserad på de tankar som länge genomsyrat projektet,
redan från tidigare strukturplanens tid. Visionen ”En levande stadsdel för barn,
båtar och barn” utgår från sex övergripande mål som också utgör kärnan i
utbyggnadsstrategin:
1. En utveckling av hela Norrtälje stad.
2. En mötesplats för alla.
3. En vardag av mångfald.
4. En öppen och tillgänglig stadsdel.
5. En vacker skärgårdstad.
6. Ett miljö- och resurssmart stadsdel.
Utbyggnadstrategin ska vara ett styrdokument som beskriver hur utbyggnaden av
den nya stadsdelen Norrtälje Hamn ska ske. Strategin ska utgöra en handbok för
projektet och samla och tydliggöra mål och principer för beslutsfattare,
projektmedarbetare, byggherrar och andra aktörer involverade i utvecklingen av
stadsdelen Norrtälje Hamn.
Strategin behandlar vilken sorts stad och vilka kvaliteter som staden vill uppnå
och hur detta ska genomföras. Det är en strategi för hållbar stadsbyggnad som
syftar till att förverkliga projektets vision och skapa en ”levande stadsdel för barn,
bad och båtar”. Hållbarhet i olika former ska genomsyra strategin och är
drivkraften bakom många av strategins ställningstaganden och principer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 94, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 30, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2016.
Bilaga 1: Vision för Norrtälje Hamn.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Projekt Norrtälje hamn
Norrtälje kommuns författningssamling
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Dnr 2016-000257 255

Bredbandsstrategi baserat på reviderat IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Norrtälje Kommun.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje stads bredbandsstrategi fastställer strategier och förhållningssätt inom
bredbandsområdet för Norrtälje kommun och dess kommunala bolag.
Bredbandsstrategin är ett viktigt styrdokument för att nå målet att år 2020 bör 90
procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
synkront.
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 95, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. § 127, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 maj 2016.
Förslag till Bredbandsstrategi för Norrtälje kommun.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren (V) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnads funktion.
Norrtälje kommuns författningssamling.
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§147

Dnr 2015-000819 260

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa kommunfullmäktige.
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
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.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
Norrtälje kommuns författningssamling
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§148

Dnr 2015-000344 351

Godkännande av förstudie avseende möjlig utbyggnad av
Lindholmens avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förstudierapport
”Avloppsrening i Norrtälje stad - Lindholmen.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från Översiktsplan 2040 och
förorda Lindholmens avloppsreningsverk för framtida avloppsvatten-rening
med en tidshorisont till år 2045.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att ett utbyggt Lindholmens avlopps
reningsverk ska dimensioneras i enlighet med de utsläppskrav som
länsstyrelsens miljöprövningsenhet fastställer.

4.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda teknik- och processval, genomföra
föiprojektering samt ta fram handlingar för samråd och tillståndsansökan.

5.

Kommunstyrelsen beviljas 4 mnkr i investeringsanslag för
utredningskostnadema.

6.

Investeringsanslaget finansieras med egna medel.

7.

Kapitalkostnaderna om cirka 250 tkr årligen finansieras inom VA-kollelctivet.

Reservationer
Moderaternas och Roslagens Oberoende Partis ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 1 april 2015 kommunstyrelsekontoret i
uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna och
konsekvenserna av att bygga ut Lindholmens avloppsreningsverk för framtida
utökat behov av avloppsrening till år 2045. Enligt Norrtälje kommuns gällande
översiktsplan ska Lindholmens avloppsreningsverk läggas ner och flyttas till
Kapellskärsreningsverk som ska byggas ut.
Förstudien har nu genomförts och förordar en fortsatt lokalisering av
avloppsreningen till Lindholmen då en utbyggnad av Kapellskärs reningsverk
skulle innebära stora kostnader. Om en utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk skulle ske kommer inte målsättningen i Norrtälje kommuns
VA-policy kunna uppnås om minskade eller oförändrade utsläpp av
näringsämnen till Norrtäljeviken. Kraven från länsstyrelsen miljöprövningsdelegation kommer dock troligen vara mindre stränga varför kommunfullmäktige
föreslås besluta att göra ett avsteg från VA-policyn och dimensionerna Lind
holmens utbyggnad utifrån miljöprövningsdelegationens krav.
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Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2016, § 13, att återremittera
ärendet med uppdraget att komplettera med underlag rörande dimensionering och
utsläppskrav. Därefter återremitterades ärendet igen vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 april 2016, § 60, för att komplettera ärendet med underlag i
form av jämförande material rörande lokalisering av ett utbyggt
avloppsreningsverk i Kapellskär samt en fördjupad redovisning av alternativa
exploateringsintäkter för området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 104, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 100, den 20 april 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 april 2016.
Förstudierapport Lindholmen den 12 januari 2016.
Beslutsunderlag Lindholmen den 12 januari 2016.
Beslutsunderlag bilaga 1 - utbyggnadsförslag Lindholmens ARV
Beslutsunderlag bilaga 2 - tidplan Lindholmens ARV
Rapport Dimensionerande förutsättningar den 23 februari 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M) och Anders Fransson (ROOP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Mats Wedberg (MP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning
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§149

Dnr 2016-000518 350

VA-plan 2016 för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande VA-plan för Norrtälje kommun 2016,
med undantag att avsnitt 6.3, VA-kollektivets framtida ekonomiska situationprognos, utgår.
Sammanfattning av ärendet
I ett förvaltningsövergripande arbete har en första version av VA-plan för
Norrtälje kommun tagits fram. I arbetet har ambitionen varit att säkerställa att
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyddet
för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga
anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparent sätt samt att
uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny
infrastruktur.
Arbete återstår för att ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VAförsörjning. VA-planen kommer att uppdateras löpande och ambitionen är att den
årligen ska fastställas av kommunfullmäktige i samband med antagande av övriga
planeringsförutsättningar för kommunens verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 105, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 132, den 1 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2016
VA-plan för Norrtälje kommun 2016, version 2.0 inklusive 2 bilagor.
Bygg- och miljönämndens yttrande den 24 maj 2016, § 58.
Länsstyrelsens yttrande daterat den 23 maj 2016.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning
Norrtälje kommuns författningssamling
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§150

Dnr 2014-001026 214

Detaljplan för fastigheten Mellingeholm 6:1 med flera i
Frötuna församling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Mellingeholm 6:1 med flera i
Frötuna församling med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planprocessen för Mellingeholm 6:1 med flera har pågått sedan 2014 och en
detaljplan är nu färdig för att antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen innebär
att området får exploateras för lättare industri med tillhörande handel. Viktiga
frågar under processen har varit höj dsättningen, dvs. i vilken grad området
behöver plansprängas, och vilken påverkan detta ger, framförallt på dag- och
grundvatten. Andra viktiga frågor som utretts rör buller och riskerna avseende
farligt gods på väg 276.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 106, den 8 juni 2016
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2016.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Samrådsredogörelse.
Granskningsutlåtande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
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§151

Dnr 2016-000186 251

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till
detaljplan för fastigheten Mellingeholm 6:1 m fl. i Norrtälje
Kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för
fastigheten Mellingeholm 6:1 rn.fi. i Norrtälje kommun.
Reservationer
Moderaternas, Sverigedemokraternas och Liberalernas ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna
exploateringsavtalet enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
den 9 maj 2016, mellan Karlshöjden Exploatering AB och Norrtälje Kommun
gällande fastigheterna Mellingeholm 6:1 m fl. Bolaget äger Fastigheterna.
Fastigheterna berörs av förslag till detaljplan för Mellingeholm 6:1 m fl. i
Norrtälje kommun med syfte att möjliggöra småindustri och därtill hörande
handel. Detaljplanen omfattar kvartersmark och allmänplats mark. Kommunen är
huvudman för den allmänna platserna. Planområdet omfattar cirka 16 ha mark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 107, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 maj 2016.
Exploateringsavtal.
Översiktskarta.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Fallc(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
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§152

Godkännande av exploateringsprogram Bålbroskogen,
inklusive markanvisningsavtal gällande del av RimboTomta 7:1
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet på grund av att beslut ännu inte är
taget om sträckningen av väg 77.
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 marlcanvisningsavtalen angivna markanvisningsområdet
till exploatörerna och exploatörerna förbinder sig att köpa
markanvisningsområdet.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsprogrammet Bålbroskogen.
2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta detaljplanearbetet.

3.

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.
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.

4.

5.

kommunens kostnader för genomförande av exploateringsprogrammet
finansieras via exploateringsintäkter

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 juni 2016.
Översiktskarta
Markanvisningsavtal med Credentia AB
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Markanvisningsavtal med Roslagsbostäder AB
Exploateringskalkyl
Exploateringsprogram Bålbroskogen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar återremiss.
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning.
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Dnr 2012-000021 253

§153

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av
Görla 8:1, Norrtälje kommun
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med Statoil Fuel Retail
Sverige AB (INGO) innebärande markanvisning av kvartersmark för
bensinstation.

2.

Kommunens kostnader för genomförande av allmänna anläggningar
finansieras via exploateringsintäkter.

Sammanfattning av ärendet
INGO bedriver idag verksamhet inom kvarteret Haren i Norrtälje stad. Kvarteret
Haren skall bebyggas med bostäder varför en flytt av bensinstationen erfordras.
Intentionen är att en ny obemannad bensinstation skall byggas vid södra infarten
till Norrtälje stad.
En ny detaljplan upprättas för del av fastigheten Görla 8:1. Kommunen ansvarar
för utbyggnaden samt underhåll och drift av allmän platsmark inom den blivande
detaljplanen, för vilken kommunen är huvudman. Bolaget ansvarar för och
bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder för genomförande av
exploateringen inom markanvisningsområdet. Kommunen anlägger en
dagvattendamm söder om väg El 8 där allt dagvatten från planområdet skall
omhändertas.
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning föreslår ett
markanvisningsavtal som avser del av blivande kvartersmark för bensinstation.
Området uppgår till cirka 4000 kvm. Ett värdeutlåtande är utfärdat den 10
november 2015 och det bedömda marknadsvärdet uppgår till 2 000 000 la- för en
tomt i Norrtälje om ca 1 500 kvm för automatstation. Parterna är överens om att
köpeskillingen vid denna försäljning är 3 000 000 (tremiljoner) kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 109, den 8 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 89, den 20 april 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 mars 2016.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtal.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 153 forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets plan- och exploateringsavdelning
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Dnr 2016-000829 092

§154

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) och Karl-Göran
Edberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande avseende
kommunens hantering av kommundelen Väddö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (S) och Karl-Göran Edberg (SD) ställer med kommunfullmäktiges
godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende
kommunens hantering av kommundelen Väddö.
”Interpellation etc.........” Bilaga § 154.
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande avseende kommunens hantering av
kommundelen Väddö
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2018 -05= 3 0

B ak gru nd

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.
F rågor

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 for att försvåra för barnfamiljer att bosätta sig på Väddö?
4) På Väddö finns många s. k. ”fritidshusområden” 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

?
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§155

Dnr 2016-000769 092

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till barn- och
skolnämndens ordförande om undervisning av
nyinvandrade flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om undervisning av
nyinvandrade flyktingbarn.
”Interpellation etc............” Bilaga § 155.
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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 saknar förutsättningar att dra nytta av undervisningen.

Frågor
1) Är detta korrekt uppfattat?
2) Om korrekt, vilka åtgärder vidtar Barn- och Slcolnämnden 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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§156

Interpellation från Ingmar Ögren (SD) till socialnämndens
ordförande angående åtgärder för att fullgöra kommunens
ansvar för äldres trygghet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till socialnämndens ordförande angående åtgärder för att fullgöra
kommunens ansvar för äldres trygghet.
”Interpellation etc............” Bilaga § 156.
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Interpellation till socialnämnaens
ordförande angående åtgärder för att
fullgöra kommunens ansvar för
äldres trygghet.

Bakgrund
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 m änniskor
4 § S o c ia ltjä n ste n s o m s o rg o m ä ld re sk a in rik ta s p å a tt ä ld re p e rs o n e r fa r le v a e tt v ä rd ig t liv o c h k ä n n a v ä lb e fin n a n d e
(v ä rd e g ru n d ).
S o c ia ln ä m n d e n sk a v e rk a fo r a tt ä ld re m ä n n isk o r få r m ö jlig h e t a tt le v a o c h b o s jä lv s tä n d ig t u n d e r try g g a fö rh å lla n d e n
o ch h a en a k tiv o c h m e n in g s fu ll tillv a ro i g e m e n s k a p m e d a n d ra . L a g

6§

(2010:427).

S o c ia ln ä m n d e n sk a g ö ra sig v ä l fö rtro g e n m e d le v n a d s fö rh å lla n d e n a i k o m m u n e n fö r ä ld re m ä n n is k o r sa m t i sin

u p p sö k a n d e v e rk s a m h e t u p p ly s a o m so c ia ltjä n ste n s v e rk s a m h e t p å d e tta o m rå d e .
K o m m u n e n s k a p la n e ra s in a in s a tse r fö r ä ld re. I p la n e rin g e n sk a k o m m u n e n s a m v e rk a m e d la n d s tin g e t sa m t a n d ra
sa m h ä llso rg a n o c h o rg a n isa tio n e r.

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.
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Dnr 2016-000918 093

§157

Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens
ordförande om kommunens beredskap att stödja unga som
riskerar att tvingas gifta sig mot sin vilja
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågan härmed besvarad.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga
till socialnämndens ordförande om kommunens beredskap att stödja unga som
riskerar att tvingas gifta sig mot sin vilja.
”Fråga etc........... ” Bilaga § 157.
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar
tillskriftligt svar.
”Svar etc.............” Bilaga § 157.
Karin Karlsbro (L) yttrar sig.
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Liberalerna

Frågor till socialnämndens ordförande om kommunens beredskap att stödja unga som riskerar att
tvingas gifta sig mot sin vilja
Från Karin Karlsbro (Liberalerna)
Sommarlov innebär frihet, ledighet och kanske sommarjobb för de flesta unga. För ett antal
ungdomar, de flesta tjejer, innebär dock lovet något helt annat. En period då de löper risk att tvingas
resa bort för att gifta sig, mot sin vilja. Varje år rapporteras om minderåriga flickor som när skolan
börjar i augusti, inte kommer tillbaka.
Unga som lever med hederskultur är inte helt ovanligt. En undersökning från 2009 (gjord av
dåvarande Ungdomsstyrelsen) visade att 70 000 unga i Sverige upplevde att föräldrar, religion eller
kultur satte gränser i valet av partner. En andel som motsvarade 8 500 ungdomar i Sverige uppgav att
de var oroliga för att inte själva få välja vem de skulle gifta sig med.
Vi liberaler menar att hederskulturen är ett av de största hoten mot frihet och jämställdhet i dagens
Sverige.
Att skydda unga mot påtvingade och enligt svensk rätt olagliga äktenskap handlar om att slå vakt om
grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om feminism i praktiken.
Skola, polis och socialtjänst måste ha beredskap att hjälpa utsatta flickor och skydda varje människa
att bestämma över sitt eget liv. Alla ska veta vart man vänder sig om man känner minsta oro inför
sommarlovet. Ingen ska tveka om att samhället står på de unga kvinnornas sida.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialnämndens ordförande:
Finns det kompetens och rutiner inom socialtjänsten att hantera akuta situationer där en person
riskerar att tvingas resa iväg utomlands och gifta sig mot sin vilja?
Finns det inom socialtjänsten kunskap om, och i så fall hur många unga, som lever i en miljö som kan
betraktas som hederskultur, inom kommunen?

Frågor;

Finns det kompetens och rutiner inom socialtjänsten att hantera akuta situationer där en person
riskerar att tvingas resa iväg utomlands och gifta sig mot sin vilja?
Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen. Dvs de ärenden som blir aktuella inom socialtjänsten
hanterar vi enligt de rutiner som vi har. Det kan t ex bli aktuellt med hemlighållande av
vistelseort. Familjefridsteamet (socialtjänstens utförardel, öppenvård) är insatta i Fledersfrågan.
Behöver de specialistkunskap och rådgivning vänder de sig till GAPF och Origo, Origo har vi också
ett avtal med. Mellan januari och maj i år har vi varit i kontakt med Origo vid tre tillfällen.
Sedan maj i år sprids kampanjen Hedersfortryck.se. Vi kommer att lägga ut info nästa vecka samt
veckan innan skolstarten i höst på sociala medier enligt planering.

Finns det inom socialtjänsten kunskap om, och i så fall hur många unga, som lever i en miljö som kan
betraktas som hederskultur, inom kommunen?
I de ärenden som är aktuella inom socialtjänsten har vi väl kännedom om de som är kopplade till
hederskultur. Däremot har vi inte kännedom hur många unga som lever i en miljö som kan
betraktas som hederskultur.
Vi har tillsatt en samordnare för våld i nära relationer på Trygg i Norrtälje kommun.
Ett kunskapshöjande arbete har under året bedrivits på området Heder/hedersproblematik där
även "sommarlovs-gifte" tagits upp (Sara Mohammads, GAPF föreläsning den 16/3) Det har även
genomförts ytterligare en eftermiddag om heder den 24/5, på båda dessa tillfällen har personal
från socialtjänstens myndighets och öppenvårds verksamheter deltagit. Även BUP, elevhälsa,
skolhälsovård, Polis, socialpsykiatri, svenska kyrkan, akutmottagning, kvinnojouren,
ungdomsmottagning och Ung fritid deltog.
Ingrid Landin
Socialnämndens ordförande (MP)
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Dnr 131953

Val av ledamot i val- och förtroendemannanämnden för
Vänsterpartiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer nuvarande ersättaren Anton Spåre (V) till ny ledamot
och Ola Nordstrand (V) till ny ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-04-04, § 82, beviljat Per
Claesson (V) entledigande från uppdrag som ledamot i val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§159

Dnr 131955

Val av ersättare i kommunstyrelsen för Kristdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Göte Vaara (KD) till ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-05-02, 121, beviljat Ulla-Britt
Pettersson (KD) entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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Dnr 131956

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för
Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Lennart Rohdin (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-05-02, § 123, beviljat Jessica
Wiklund (L) entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger. Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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Dnr 2016-000644 102

Otto Carneheim (KD), avsägelse av uppdrag som ersättare
i val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Otto Carneheim (KD) begärt entledigande och
väljer Bengt Karlström (KD) till ny ersättare i val- och förtroendemannanämnden.
Sammanfattning av ärendet
Otto Carneheim (I<D) har i skrivelse 2016-05-10 avsagt sig uppdrag som ersättare
i val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§162

Dnr 2016-000762 102

Elizabeth Sahlén Karlsson (S), avsägelse av uppdrag som
ledamot tillika 1:e vice ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Elizabeth Sahlén Karlsson (S) begärt entledigande
från 2016-07-31 och väljer nuvarande ersättaren Ingrid Markström (S) till ny
ledamot tillika l:e vice ordförande i socialnämnden fr.o.m. 2016-08-01.
Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Sahlén Karlsson (S) avsäger sig i skrivelse 2016-05-18 uppdrag som
ledamot tillika l:e vice ordförande i socialnämnden från 2016-07-31.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§163

Sandra Ljunggren (SD), avsägelse av uppdrag som
ledamot i val- och förtroendemannanämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sandra Ljunggren (SD) begärt entledigande och
väljer Elin Tornberg (SD) till ny ledamot i val- och förtroendemannanämnden.
Sammanfattning av ärendet
Sandra Ljunggren (SD) avsäger sig i skrivelse 2016-05-19 uppdrag som ledamot i
val- och förtroendemannanämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§164

Dnr 2016-000825 102

Anders Hedbom (KD), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anders Hedbom (KD) begärt entledigande och
väljer Lars Eriksson (KD) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Anders Hedbom (KD) avsäger sig i skrivelse 2016-05-26 uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§165

Roger Pettersson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare
i barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Roger Pettersson (S) begärt entledigande och väljer
Marcus Granström (S) till ny ersättare i barn- och skolnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Roger Pettersson (S) avsäger sig i skrivelse 2016-06-09 uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§166

Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Cecilia Nordström (M) begärt entledigande och
uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Nordström (M) avsäger sig i skrivelse 2016-06-11 uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§167

Dnr 2016-000907 102

Cecilia Nordström (M), avsägelse av uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Cecilia Nordström (M) begärt entledigande.
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Nordström (M) avsäger sig i skrivelse 2016-06-11 uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§168

Dnr 2016-000909 102

Ingrid Markström (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Ingrid Markström (S) begärt entledigande och väljer
Margareta Sundström (S) till ny ersättare i barn- och skolnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ingrid Markström (S) avsäger sig i skrivelse 2016-06-14 uppdrag som ersättare i
barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Roger Pettersson (S) redovisar valberedningens
förslag.
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§169

Dnr 126908

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

Dnr KS 16-761 042
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Dnr KS 16-10 102
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen 2016-05-03, ny ersättare för (S)
Sammanrälaiingsprotokoll från länsstyrelsen 2016-05-31, ny ledamot och
ersättare för (KD)
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen 2016-05-31, ny ersättare för (L)
Sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen 2016-05-31, ny ersättare för (MP)
Sammanrälaiingsprotokoll från länsstyrelsen 2016-05-31, ny ersättare för (V)

Dnr KS 16-656 045
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 87, utredning avseende utträde ur
Kommuninvest
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