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Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige
Norrtälje Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, kl 17.30-22.05

Plats och tid
Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista/omröstningsprotokoll

Övriga närvarande

Sara Yousef, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Ju ste ra re

Gunnar Kjelldahl (C) och Lotta Lindblad Söderman (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 20 juni 2017, kl15.00.

Underskrifter

§§ 122-158

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-12

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Britt-Marie Bohlin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-13

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

2 (51)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

Ja

Nej

Ja

Nej Ja

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

Justerandes sign

4

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L
KD
S

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

N

N
F

(Susanne Lippert, B ritt-Inger Kjellberg)

N

N
N till 20.35 (H enrik H edensiö)
N
N
F (Johnny M attsson)
N
F (Klas Zettergren)
N
N
N från 17.55 (Bengt Ericsson)
N
F (Lennart Rohdin)
N
N
N
N
N
N
N till 21.20 (Lars Sundberg)
N
N
F

(Ethel Söderm an Sandin)

N
N från 19.00 (Ingela B rinkefeldt)
N
N
N
N
N
N
N

Utdragsbestyrkande
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Anders Fransson

ROOP

N

M
M
M
M
M
C
C
C
L
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N till 20.20 (Robert B er om us)
N
F (Anders Jonsson)
N
N
N
N
N
F (C atharina Erdtman)
N
N
F (Cam illa Rydstrand)
N
N
N
N

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Nils M atsson
Inger Nordqvist
Sören Forslund
Annette Tagesson
Roland Brodin
Anders Olander
Tommy Lundqvist
Carina Jansson
Hans Andersson
Aleksandar Srndovic
Kjell Drotz
Bodil H em iksson
Lena Svenonius
Andreas Hofbauer
Roger Pettersson
M aija Kohtanen
Ragnar Bergsten
Christina Pettersson
Johannes Folkesson
Mats W ilzén
Sune Rehnberg
Ingmar Ögren
Olivia Sandberg
Irene Brändström

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

ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen
Henrik Hedensiö
Susanne Lippert Enquist

M
M

N från 18.30 Tj från 20.35 (H am edA bbasi)
NTj till 2 1.20 (Irene Solberg

Klas Zettergren
Johnny M attsson
Johnny Pettersson
Britt-Inger Kjellberg
Gail W att
Joanna Lewerentz
Bengt Ericsson
Jane Trepp
Louise Branting
Lennart Rohdin

M
M
M
M
M
M
C

NTj (Jens A ndersson)
NTj (Stina Berg)
F
N Tj från 21.20 (Irene Solberg Ruhn)
N
N
N Tj 17.30-17.55 (Karin Broström )

C
C

N
N till 20.15

L

NTj (Åsa W ennerfors)

Ruhn)

Utdragsbestyrkande
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L
KD
KD
S
S

Robert Beronius
Bennit Jennerstål
Bengt Karlström
Ethel Söderman Sandin
Anders Jonsson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Anders Lidén
Susanne Kjelldahl Almqvist
Poul Ahlgren
Britt Storm
Sven-Olov Jansson
Anneli Björck Andersson
Ingela Brinkefeldt
Ghazaleh Karami
Marie Larsén
Camilla Rydstrand
Dennis Ekström
Lena Rehnberg
Mikael Brunnberg
Robert Johansson
Gunilla Lindgren

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

N Tj från 20.20 (H ans Andersson)
N
F
NTj (Sara H ansson)
NTj (Kjell Drotz)
NTj (Ragnar Bergsten)
N Tj från 2 1.20 (K ristian Krassm an)
N
N
N
N
N
F
N Tj 17.30-19.00 (Catarina Wahlgren)
F
F
NTj (M ats Wilzén)
F
N
F
N
N

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

53
8

Ja
Nej

Ja
Nej

Ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

13
7
14

Ja
Nej

Ja
Nej

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

66
15
14

Ja
Nej

Ja
Nej

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 122 Dnr 131600

8

Val av justerareoch tillkännagivande om justering................................8
§123 Dnr 2017-000535

092

9

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
utbildningsnämndens ordförande om självförsvarsutbildning för
kvinnliga gymnasieelever....................................................................... 9
§ 124 Dnr 2017-000709

092

10

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till barnoch skolnämndens ordförande om lärare till Skebo sko la ................10
§ 125 Dnr 2017-000708 092

11

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande angående möjligheter till
sjö/torrsättning av båtar i Norrtälje tätort............................................11
§ 126

Dnr 2017-000710 092

12

Interpellation från Bino Drummond (M) till kommunstyrelsens
ordförande om bredbandsutbyggnaden..............................................12
§127

Dnr 2017-000695 093

13

Fråga från Karin Karlsbro (L) till socialnämndens ordförande om
kommunens insatser för att skydda ungas frihet och arbeta mot
hedersrelaterat våld och förtryck......................................................... 13
§ 128

Dnr 2015-000344 351

14

Utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk............................................................................... 14
§ 129

Dnr 2011-001571 345

15

Slutredovisning av investeringsprojekt - investering för nytt drift- och
övervakningssystem för Norrtälje Kommunprojekt 1102................... 15
§130

Dnr 2015-001316 344

16

Tilläggsanslag för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet
i Grisslehamn........................................................................................ 16
§131

Dnr 2013-001892 351

17

Tillägg till redan beslutade investeringsmedel för utbyggnad av
Kapellskärs avloppsreningsverk till 15 000personekvivalenter.........17
§ 132

Dnr 2016-000379 041

18

Rimbo nya skola - komplettering med kulturskola samt uppdatering av
tidigare beslutat investeringsärende.................................................... 18
§ 133

Dnr 2017-000558 042

20

Delårsrapport 1, 2017 för kommunen och bolagen.......................... 20
§ 134

Dnr 2017-000549 111

22

Genomförande av folkomröstning....................................................... 22
§135

Dnr 2017-000542 111

24

Ändring av antalet valkretsar i Norrtälje kommun...............................24
§ 136

Dnr 2017-000541 111

25

Ändring av valdistriktsindelning i Norrtälje kommun.......................... 25
§ 137

Dnr 2017-000362 027

Utdragsbestyrkande
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Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusiveriktlinjer.................. 27
§ 124 Dnr 2017§ 138 Dnr 2017-000736 402

29

Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende
Gevärsfaktoriet..................................................................................... 29
§139 Dnr 2017-000528 091

31

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap33 § ......................31
§ 140 Dnr 2015-000504 091

32

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) om Norrtälje
kommuns vänortssamarbete................................................................32
§ 141 Dnr 2016-000371 091

33

Motion från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP) och
Catarina Wahlgren (V) om att det är dags att förbättra säkerheten för
Norrtäljes fotgängare och cyklister...................................................... 33
§ 142 Dnr 2015-001565 091

34

Motion från Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) om parkeringar i
Norrtälje kommuns centralorter...........................................................34
§ 143 Dnr 2016-000343 091

36

Motion från Ingmar Ögren (SD) avseende undersökning av
förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik.......................................36
§ 144 Dnr 2016-000018 091

37

Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) om
undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäck över
T ullenparkeringen................................................................................ 37
§ 145 Dnr 2015-001280 091

38

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin (FP) om
utvecklingsplaner för Närtuna och Singö............................................ 38
39
§146 Dnr 2016-002111 091
M otion från Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandm an (SD) och Sune
Rehnberg (SD) avseende beredning inför folkom röstning om
nedläggning av små skolor i ko m m u n e n ..................................................39
40
§147 Dnr 2017-000792 091
Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandm an (SD)
avseende driftbidrag till S o lh e m ................................................................. 40
41
§148 Dnr 2017-000877 091
Motion från Anders Fransson (ROOP) och Robert Johansson
(RO O P) om att integrera turistbyrån med Faktoriet fd
R osla gsm use e t...............................................................................................41
42
§149 Dnr 2017-000878 091
Motion om upphävande av överspelade detaljplaner på landsbygden i
Norrtälje från Mikael Strandm an (SD) och Ingm ar Ögren (S D )......... 42
43
§ 150 Dnr 2017-000880 092
Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kom m unstyrelsens
ordförande om fö reta g sran kin g.................................................................. 43
44

§151 Dnr 2017-000881 092

Justerandes sign
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Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens
ordförande om projektfinansiering....................................................... 44
§ 152 Dnr 2017-000882 092

45

Interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens
ordförande om verksamheten i det kommunalt ägda företaget
Roslagsbostäder...................................................................................45
§ 153 Dnr 2017-000883 092

46

Interpellation från Lennart Rohdin (LP) till kommunstyrelsens
ordförande om Norrtälje 400 å r........................................................... 46
§ 154 Dnr 2017-000818 093

47

Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande
om Kulturskolans dans- och teaterverksamhet...................................47
§ 155 Dnr 2017-000884 093

48

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till ordförande i Campus
Roslagen AB om ombyggnad av pjäshallen....................................... 48
§ 156 Dnr 2017-000733 102

49

Stina Berg (M), avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag
med anledning av flytt från kommunen................................................49
§ 157 Dnr 2017-000744 102

50

Annette Nilsson (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden...............................................................................50
§158 Dnr 136866

51

Meddelanden........................................................................................ 51

Utdragsbestyrkande
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Dnr 131600

§122

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnar Kjelldahl (C) och Lotta Lindblad
Söderman (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 20
juni 2017, kl 15.00 på kommunkansliet.

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

Justerandes sign
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Dnr 2017-000535 092

§123

Besvarande av interpellation från Ingmar Ögren (SD) till
utbildningsnämndens ordförande om självförsvarsutbildning för kvinnliga gymnasieelever
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 8 maj 2017, § 110, följande interpellation till
utbildningsnämndens ordförande om självförsvarsutbildning för kvinnliga
gymnasieelever.
”Interpellation etc............” Bilaga § 123.

Beslutande sammanträde
Utbildningsnämndens ordförande Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
”Svar etc................. ” Bilaga § 123.
Ingmar Ögren (SD), Christina Hamnö (V) och Karin Karlsbro (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fOFlFffÅUEKCn

suisnspr

Interpellation till
utbildningsnämndens ordförande
angående självförsvarsutbildning fö r
kvinnliga gymnasieelever.

Bakgrund
SD har tidigare, i Utbildningsnämnden, föreslagit att frivillig utbildning i självförsvar bör erbjudas
kvinnliga gymnasieelever. Detta förslag blev avslaget i nämnden.
Inför S-kongressen i april har följande text presenterats:
”Gängbrottsligheten ökar i samtliga tre storstäder, men också i andra delar av landet, och med den
vapenbrotten och det dödliga våldet. D et ar en skrämmande utveckling att det i dag finns
bostadsområden i Sverige dar var tredje levinna tvekar att gå ut p å egen hand efter mörlcrets inbrott,
dar ungdomar faller offer fo r dödligt våld”.
I Huddinge anordnar Vänsterpartiet fria kurser i självförsvar fö r tjejer.
I Stockholm kan tjejer träna tekniken Krav Maga en timme gratis i veckan.
Vi har nu en ny situation där vi även ser åtskilliga uppgifter i media om att överfallsvåldtäkter blivit
beklagligt vanliga i Sverige.

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

Ingmar Ögren SD

Svar på interpellation från Ingem ar Ögren, (SD) angående självförsvarsutbildning fö r kvinnliga gymnasieelever

Ingemar Ögren ställer frågan om jag är beredd att ta intiativ till att frivillig utbildning i
självförsvar erbjuds kvinnliga gymnasieelever
Samma fråga ställde Ingemar Ögren och'i utbildningsnämnden dsn 2015-11*09.
M itt svar:
Utifrån skollagen (2010:600} och inom ramen för de nationella kursplanerna för gymna
sieskolan finns det enligt barn- och skolkontorets uppfattning inte någon möjlighet att
inom ämnet idrott och hälsa anordna självförsvarskurser,
Utbildning i självförsvar riktat till en speciell grupp, ligger infe inom ramen för gymnasie
skolans uppdrag.
Jag har inga intentioner att ompröva det beslut utbildningsnämnden gav förra gången
denna fråga ställdes.

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELEE
201? =08= 0 9

Hanna Stymne Bratt (SJ ordförande i utbildningsnämnden
Ökrienr

j / O l l -fr

Darép-aribsscä-n.
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§124

Dnr 2017-000709 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till barn- och skolnämndens ordförande om
lärare till Skebo skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 8 maj 2017, § 111, följande interpellation till barn- och
skolnämndens ordförande om lärare till Skebo skola.
”Interpellation etc........ ” Bilaga § 124.

Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 124.
Anders Fransson (ROOP), Kjell Jansson (M), Robert Beronius (L),
Aleksandar Srndovic (S), Christina Hamnö (V), Anders Olander (C) och
Hans Andersson (L) yttrar sig.

Justerandes sign

V

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

änders fransson
gruppledare ROOP

Svar på interpellation från Anders Fransson (ROOP)
Anders Fransson ställer i en interpellation mig två frågor angående svårigheten att få tag på
lärare till bland annat Skebo skola.
Anders undrar om det är en medveten strategi för att kunna lägga ner småskolor samt frågar
också vad som görs för att få lärare att söka sig till de mindre skolorna. Eller finns det ingen
strategi?
Här kommer mitt svar
Det finns ingen medveten strategi att lägga ner småskolor. Här hänvisar jag till det strukturbeslut som
beslutades i Kommunfullmäktige i juni 2016, där vi säkerställer en decentraliserad skolverksamhet.
När det gäller strategier för att få lärare till alla våra skolor så hänvisar jag till sidan 12 och 13 i
Skolutvecklingsprogrammet under rubriken medarbetarstrategier.

Rånäs den 1 juni 2017
Olle Jansson (S)
Ordförande Barn och Skolnämnden
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§125

Dnr 2017-000708 092

Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till
kommunstyrelsens ordförande angående möjligheter
till sjö/torrsättning av båtar i Norrtälje tätort
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 8 maj 2017, § 112, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående möjligheter till sjö/torrsättning av
båtar i Norrtälje tätort.
”Interpellation etc............” Bilaga § 125.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........... ” Bilaga § 125.
Ann Lewerentz (M) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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nAAtfv

Interpellation till Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande, angående
möjligheter till sjö- torrsättning av båtar i Norrtälje täto rt

Barn, båtar och bad är kommunens slogan för det nya området i hamnen.
Norrtälje är en skärgårdskommun och har mycket att vinna på att
marknadsföra sig just en skärgårdskommun. Både för nya invånare, turister och
fritidshusägare. Många frågor har uppstått bland kommunens båtägare om var
man kommer att kunna sjö- och torrsätta sin båt i framtiden. Något som varit
möjligt vid kajen i Norrtälje hamn.
Mina frågor är:
Hur ser planerna ut för möjligheterna att sjö- och torrsätta båtar i Norrtälje ut
när det nya hamnområdet är färdigbyggt?
Kommer kajkonstruktionen i den nya hamnen att tåla att en lastbil med kran
sjö- och torrsätter tyngre båtar?
Om så inte är fallet, var kommer sådana möjligheter att finnas i framtiden?

Ann Lewerentz, M

2017-06-09

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

201/ -06- I 2
Dlarienr

zon-m

Dians planösteckn.

O C; X

Svar på interpellation från Ann Lewerentz (M) angående
möjligheter till Sjö- och torrsättning av båtar i Norrtälje tätort
Svar på interpellation från Ann Lewerentz (M) angående möjligheter till sjö- och
torrsättning av båtar i Norrtälje tätort
Fråga:
Hur ser planerna ut för möjligheterna att sjö- och torrsätta båtar i Norrtälje ut när det
nya hamnområdet är färdigbyggt?
Svar:
Det ska vara möjligt att sjö- och torrsätta båtar i Norrtälje hamn när stadsdelen står
klar.
För att tydliggöra visionen ”Barn, båtar och bad” togs en båtplan fram 2015:
http ,7/norrtalj ehamn. se/wp-content/uploads/2015/05/Båtplan-för-Norrtälj eHamn.pdf
Ytterligare planering av stadsdelens funktioner och kvalitéer framgår i Design- och
funktionsmanual för Norrtälje hamn:
http ://norrtalj ehamn.se/wp-content/uploads/2015/05/170410-Norrtälj eHamn_Design-funktionsmanual_version-1.0_mid-res.pdf

Fråga:
Kommer kajkonstruktionen i den nya hamnen att tåla att en lastbil med kran sjöoch torrsätter tyngre båtar?
Svar:
Ja

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige

§126

Dnr 2017-000710 092

Interpellation från Bino Drummond (M) till
kommunstyrelsens ordförande om
bred bandsutbyggnaden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Bino Drummond (M) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 8 maj 2017, § 113, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om bredbandsutbyggnaden.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 126.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 126.
Bino Drummond (M), Tommy Grönberg (SD), Anders Fransson (ROOP),
Johannes Folkesson (V), Kristian Krassman (S), Aleksandar Srndovic (S),
Christina Hamnö (V), Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) yttrar sig.

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

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

«

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

•

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

•

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

Bino Drummond, M

2017-06-09
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Svar på interpellation från Bino Drummond (M) angående
bredbandsutbyggnad inom Norrtälje kommun
Fråga:
Är du nöjd med hur den kommunala hanteringen av bredbandsutbyggnaden gått till?
Svar:
Nej, kommunen borde tidigt tagit en mer aktiv roll för att nå 90%-målet och även
varit bättre förberedd för att möta det ökade intresset för fiber samt
investeringsviljan hos bredbandsmarknadens aktörer.
Jag är nöjd med att bredbandsutbyggnaden nu är en självklar del av den strategiska
samhällsbyggnaden, och att kommunen tagit en mer aktiv roll samt att
Kommunfullmäktige beslutat om en strategi för att nå 90%-målet. Jag anser att det
finns anledning att utvärdera både hanteringen och måluppfyllelsen av strategin.
Fråga:
Tror du att det kommunala målet för antalet bredbandsanslutningar kommer nås i
tid?
Svar:
Ja. Måluppfyllelsen kommer dock vara helt beroende av intresset från
fastighetsägarna, samt kommunens och bredbandsleverantöremas förmåga att
samverka och stimulera byalagskonceptet.
Fråga:
Hur ser du på Norrtelje Energis bredbandsverksamhet i förhållande till andra aktörer
som vill bygga ut bredband?
Svar:
Norrtelje energi är en del av kommunkoncernen; Deras och kommunens förhållande
till aktörer på bredbandsmarknaden beskrivs i den bredbandsstrategi som
Kommunfullmäktige har antagit, där det framgår att vi ska ”underlätta för
marknaden och bredbandsaktörer, inklusive byalag och föreningar, att kunna
etablera sig i hela kommunen”.
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Värt att nämna är också att Norrtelje Energi inte har något avkastningskrav på
bredbandsverksamheten, vilket ger möjlighet att investera där det saknas
marknadsmässiga förutsättningar.
Fråga:
Ser du något problem med att otydlighet och förseningar gör att människor inte får
bredbandsanslutningar?
Svar:
Jag ser ett stort problem i att alltför många invånare och foretag inte ännu har
tillgång till kapacitetsstark och framtidssäker bredbandsuppkoppling.
Som interpellanten är medveten om är en avgörande del av problematiken just nu att
många aktörer har marknadsfört sina erbjudanden i samma områden. Ingen aktör
kan ensamt bygga ut med för litet kundunderlag. Detta är en konsekvens av den fria
marknaden, och en svårlöst ekvation för kommunen då det inte finns något utrymme
att ge någon aktör fördelar framför en annan.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2017-000695 093

§127

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

Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 8 maj 2017, 114, följande fråga till socialnämndens
ordförande om kommunens insatser för att skydda ungas frihet och arbeta
mot hedersrelaterat våld och förtryck.
”Fråga etc............” Bilaga § 127.

Beslutande sammanträde
Socialnämndens ordförande Ingrid Landin (MP) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 127.
Karin Karlsbro (L) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(51)

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

NfaéV' ih
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Fråga från Karin Karlsbro om kommunens insatser för att skydda ungas frihet
och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
Rutiner vid myndighetsutövning
Vid inkommen orosanmälan avseende barn och unga, eller information på annat sätt, genomförs en
skyddsbedömning avseende barnets skyddsbehov. Här kan risker för hedersrelaterat våld och
förtryck uppmärksammas. I samtal med ungdomar som är aktuella hos socialtjänsten utifrån oro om
hedersrelaterat våld och förtryck informeras alltid om svensk lag och att tvångsäktenskap är
förbjudna här. Inkommer oro för ungdomar som riskerar att giftas bort och föras utomlands inleds
utredning och vid behov kan ungdomar placeras i skyddat boende med stöd av LVU för att förhindra
detta.
Barn- och ungdomsavdelningen använder sig av Origo Stockholm, resurscentrum för hedersrelaterat
våld och förtryck, för konsultation i ärenden där det misstänks finnas hedersrelaterat våld. Ungdomar
kan även få stödkontakt med kurator på Origo med hjälp av socialtjänsten. Ett flertal
socialsekreterare på barn och ungdomsavdelningen har gått Origos grundutbildning och har således
kompetens i ämnet.
Förebyggande arbetet och kommunikation
Förebyggande genom information och utbildning till personal som arbetar i närhet av barn o unga,
har skett och sker kontinuerligt sedan två år tillbaka. Bland annat har 15 utbildare utbildats att
utbilda om mäns våld mot kvinnor o våld i nära relation genom tre utbildningstilifällen med Gapf och
Origo på vardera halvdag.
Kampanjer genom Länsstyrelsen Östergötland och Origo informeras om strax innan skolavslutning
och sprids i skolor. Info om stöd finns på alla kommunens skolor/elevhälsoteam om individer vill ha
stöd utifrån hedersrelaterat hot och våld. Under de senaste åren har denna kunskap lett till att fler
professionella även söker sig till vår stödfunktion som Origo erbjuder i länet. Samordnare Våld i nära
relation är kommunens kontakt och informatör.
Hur många barn och unga lever i hedersrelaterat våld och förtryck?
Det finns inte någon uppskattning av hur många barn och unga som lever i sådana miljöer i Norrtälje
kommun. Inom socialtjänsten är färre än 10 stycken aktuella.
Ingrid Landin,
Socialnämndens ordförande (MP)
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§128

Dnr 2015-000344 351

Utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens
avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar anslå 25 mnlcr för ombyggnadsarbeten vid
Lindholmens avloppsreningsverk för att säkerställa driften fram till dess
att en större utbyggnad är klar.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2017.
3. Uppkomna driftskostnader på cirka 2 400 tkr (inkl. kapitalkostnader)
finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Lindholmens avloppsreningsverk skall byggas ut för 50 000 personer. Dessa
arbeten planeras vara klara år 2024. För att säkerställa driften vid
anläggningen fram till dess måste ett antal akuta åtgärder vidtas vid
anläggningen.
De åtgärder som genomförs och utrustningar som installeras kommer att
kunna utnyttjas även i ett framtida större verk. Genom dessa åtgärder skapas
en större marginal för att klara utökad belastning på grund av nyanslutningar
till VA-anläggningen under övergångstiden fram till 2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 99, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 96, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2017.
Investeringskalkyl.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Johannes Folkesson (V) och Mats
Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen

Justerandes sign
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Dnr 2011-001571 345

§129

Slutredovisning av investeringsprojekt - investering för
nytt drift- och övervakningssystem för Norrtälje
Kommun projekt 1102
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
11020.

Sammanfattning av ärendet
Projektet med att förnya Norrtälje kommuns driftövervakningssystem
startade under andra hälften av 2000-talet. Ett investeringsbeslut erhölls den
7 november 2011 § 333 på 21 miljoner för att genomföra projektet och
entreprenör utsågs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2013 §
175. Entreprenadarbetena pågick fram till juni 2015 då entreprenaden
avbröts genom beslut den 20 maj 2015 från kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 114. Projektet avslutas genom denna rapport. Ett nytt ärende kommer att
tas upp för beslut om det fortsatta arbetet med att fortsätta utbyggnaden av
driftövervakningssystemet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 101, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 98, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.
Slutrapport 1.0.
Objekt.
Sammanställning av ombyggda projekt.

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

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001316 344

Tilläggsanslag för utbyggnad av det kommunala VAledningsområdet i Grisslehamn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare 14 500 tia- för att förnya
VA-anläggningarna och bygga ut VA-ledningsnätet i Grisslehamns
samhälle.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2017.
3. Tillkommande drift inkl. kapitalkostnader på ca 700 tkr per år belastar
VA-kollektivet när anläggningen tas i drift.

Sammanfattning av ärendet
För att genomföra nödvändiga ny- och ombyggnadsarbeten av VAanläggningen enligt kommunfullmäktiges beslut i Grisslehamn behövs ett
tilläggsanslag på 14 500 tkr. Det ökade behovet av investeringsmedel beror i
huvudsak på ökade kostnader för att tillgodose vattenbehovet för samhället.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 104, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 101, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 mars 2017.
Investeringskalkyl.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§131

Dnr 2013-001892 351

Tillägg till redan beslutade investeringsmedel för
utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk till 15
000 personekvivalenter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsinvestering på 42 mnkr för
utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk till 15 000
personekvivalenter.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar.
3. Uppkomna driftskostnader (inkl. kapitalkostnader) finansieras inom VAkollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Kapellskärs avloppsreningsverk ska byggas ut för högre kapacitet som
möjliggör ökad anslutning. Utformning och kapacitet har utretts och delvis
projekterats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 105, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 102, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 februari 2017.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Lise Langseth, VA-avdelningen
VA-chef

Justerandes sign
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§132

Dnr 2016-000379 041

Rimbo nya skola - komplettering med kulturskola samt
uppdatering av tidigare beslutat investeringsärende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att, med ändring av tidigare
investeringsbeslut för Rimbo nya skola, utgår deluppdraget om
reinvestering och upprustning av scen i Långsjöskolan till förmån för
nybyggnad av tillkommande lokaler för kulturskolan i Rimbo nya skola.
2. Samhällsbyggnad får uppdraget att utreda parkeringsbehov och möjliga
parkeringslösningar för skola, kulturscen och angränsande idrottshall.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om anlag 110 000 tia- för
byggnation av Rimbo nya skola. I beslutet ingick även viss reinvestering i
Långsjöskolan.
Med ändring av ursprungligt beslut utgår deluppdraget om reinvestering och
upprustning av scen i Långsjöskolan till förmån för nybyggnad av lokaler för
kulturskola i Rimbo nya skola. Tiden för färdigställande av Rimbo nya
skolan förskjuts till hösten 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 108, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 106, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 april 2017.
Beställning Kulturskola, BoU
Internhyresavtal
Gränsdragningslista

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S), Bino Drummond (M), Hans Andersson (L), Anders
Fransson (ROOP) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Fastighetsavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§133

Dnr 2017-000558 042

Delårsrapport 1, 2017 för kommunen och bolagen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport 1 per mars 2017 för Norrtälje kommun och bolag godkänns.
2. Bevilja omdisponering av driftbudget 2017 mellan nämnder, Kommunal
förbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och kommunstyrelsen med
anledning av organisationsförändringar.
3. Omdisponering arbetas in i Mål och Budget 2018-2020.
4. Kommunstyrelsens driftbudget minskas med 11 667 tia-.
5. Socialnämndens driftbudget ökas med 2 680 tkr.
6. Teknik- och klimatnämndens driftbudget ökas med 4 837 tia-.
7. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 1 650 tkr.
8. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ökas med 525 tkr.
9. Medlemsavgift till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
ökas med 775 tkr.
10. Bygg- och miljönämndens driftbudget ökas med 1 200 tia-.
Protokollsanteckning

Moderaterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
För helår 2017 bedöms Norrtälje kommun att delvis uppnå god ekonomisk
hushållning. Bedömningen baseras på nämndernas delårsrapporter där 9 av
13 mått har kunnat mätas per mars.
Samtliga tre finansiella mål beräknas uppnås för 2017.
Bedömning av Kommunfullmäktiges övergripande mål är att samtliga tre
mål kommer uppnås för 2017. Per mars är det ett flertal verksamhetsmål som
inte kunnat mätas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 111, den 22 mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 131, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 maj 2017.
Delårsrapport 1 per mars 2017 för Norrtälje kommun och bolag.

Utdragsbestyrkande
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Finansrapport och rapport om Internbankens arbete.
Proj ektuppfölj ning investeringar.
Beslutande sammanträde

Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M) meddelar att Moderaterna lämnar skriftligt
protokollsanteckning.
Lotta Lindblad Söderman (M) och Hans Andersson (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Överförmyndaren
Val- och förtroendamannanämnd
Teknik- och klimatnämnd
Bygg- och miljönämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorgsnämnd i Norrtälje
Kommunal Revision
Norrtälje Kommunhus AB

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning ärende 16 KF den 12 juni 2017

Ekonomiska utfallet är hyggligt. Men osäkerheten om resterande året
är stor. Hur mycket kommer kostnaden bli för nyanlända?
Svaga intäkter för exploateringar. Ökade skatteintäkter stärker
kommunens resultat. Låga räntor gör att kommunens fmansnetto går
bra trots ökade lånevolymer.
Vi ser med stor oro på kommunens långsiktiga utveckling. Endast tre
detaljplaner för nya bostäder har beslutats av Kommunfullmäktige
under innevarande mandatperiod. Förrådet 1 och 2 m.fl. under
byggnation och framtagen av den tidigare borgerliga majoriteten.
Samt två planer i Hamnområdet Brännäset 9 m. fl. och Brännäset 1.
Det innebär med stor sannolighet att bostadsbyggandet kommer att
bromsas in under 2018 och 2019 till låga nivåer långt under
översiktsplanens mål. Kommunens planprocess fungerar inte. Flera
byggherrar har väntat på planbesked i två år. Det är den styrande
minoriteten med Ulrika Falk som bär ansvaret.
Investeringarna är en annan del av kommunens verksamhet som inte
fungerar. Beslutade byggprojekt blir väsentligt dyrare innan de
påbörjats. Krångliga förfrågningsunderlag gör att byggbolagen avstår
från att lämna anbud på objekten. Förskolan i Hallstavik är ett gott
exempel där kommunen efter två försök ännu inte fått ett enda anbud?
Brandstationen ett annat exempel där kommunfullmäktige beslutade
att anslå 110 milj. Därefter kommer ett tilläggsanslag på 25 miljoner
för mark och VA. Den styrande minoriteten har tappat kontrollen över
investeringarna.
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§134

Dnr 2017-000549 111

Genomförande av folkomröstning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att datum för folkomröstning ska vara
söndagen den 12 november 2017,
2. omröstningsdistrikt enligt bilaga 1 till 4 ska gälla,
3. frågan som ska ställas är: Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och
utveckla alla glesbygdsskolor samt upprätta ett kommunalt
glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga
områden?
4. tre vita röstsedlar med ja respektive nej som svarsalternativ samt en blank
röstsedel ska framställas till varje röstberättigad. Frågeställningen ska
anges överst på varje röstsedel för ja respektive nej.
5. röstning kan ske genom personlig inställelse i omröstningslokalema:
kommunhuset, de kommunala biblioteken i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik,
Väddö, Rodengymnasiet (Norrtälje), Herräng, Bergshamra, Edsbro, Rånäs
och Skederid samt Rådmansö bygdegård i Gräddö, Grisslehamns
medborgarhus och forsamlingsgården på Vätö,
eller genom förtidsröstning på kommunhuset samt de kommunala
biblioteken i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Väddö, Rodengymnasiet
(Norrtälje), Herräng, Bergshamra, Edsbro, Rånäs och Skederid.
6. röstsammanräkningen ska vara avslutad senast onsdag den 15 november
2017.

Reservationer
Roslagens Oberoende Partis och Liberalernas ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har beretts inom val- och förtroendemannanämnden och beslut
beräknas tas den 9 maj 2017. Den 3 april 2017 beslutade
kommunfullmäktige (§ 57) att bifalla ett folkinitiativs begäran om
folkomröstning. Enligt lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska
fullmäktige i anslutning till beslutet om folkomröstning även besluta om
valförfarandet. Förslaget till beslut omfattar omröstningsdag och distrikt,
frågeställningen, röstsedlarnas utformning och svarsalternativen,
röstningsforfarande och lokaler samt röstsammanräkning. Kostnader som
uppkommer med anledning av genomförande av folkomröstningen är inte
budgeterade och belastar kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 120, den 22 maj 2017.
Demokrati- och jämställdhetsutskotts beslut, § 13, den 11 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2017.
Översiktskarta över Norrtälje kommun utvisande omröstningsdistrikt,
omröstningslokaler daterad 2017-04-20.
Karta över Norrtälje tätorts distriktsindelning, omröstningslokaler daterad
2017-04-27.
Karta över Rimbo tätorts distriktsindelning, omröstningslokal daterad 201704-27.
Karta över Hallstavik tätorts distriktsindelning, omröstningslokal daterad
2017-04-27.
Kostnadskalkyl för genomförande av folkomröstningen, daterad 2017-02-03.
Tidplan, daterad 2017-04-20.
Beslut från val- och förtroendemannanämnden

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Fransson (ROOP) yrkar att omröstningen ska hållas den 17
september.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Karlsbro (L) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag gällande punkterna 2-6.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Franssons
(ROOP) förslag, gällande punkt 1, och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§135

Dnr 2017-000542 111

Ändring av antalet valkretsar i Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av antalet valkretsar i Norrtälje
kommun från två till en valkrets, samt att beslutet överlämnas till
Länsstyrelsen i Stockholms län för fastställelse.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har beretts inom val- och förtroendemannanämnden och beslut
beräknas tas den 9 maj 2017. Efter en lagändring i vallagen som trädde i
kraft 1 jan 2015 är huvudregeln att en kommun ska vara en enda valkrets
samt att kommuner med fler än 36 000 röstberättigade får delas in i två eller
fler valkretsar. I förarbetena anges att flera valla-etsar bl.a. kan innebära att
fullmäktige inte återspeglar valresultatet ur proportionell synvinkel. Norrtälje
kommun är idag indelad i två valkretsar. En forändring från två till en
valkrets bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. Då partierna
inte går fram med separata listor i de olika valkretsarna bedöms
valkretsindelningen inte heller fylla någon praktisk betydelse, varför
kommunen föreslås utgöra en valkrets.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 121, den 22 maj 2017.
Demokrati- och jämställdhetsutskotts beslut, § 13, den 11 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2017.
Beslut från val- och förtroendemannanämnden

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Olander (C) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000541 111

§ 136

Ändring av valdistriktsindelning i Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av valdistriktsindelningen i
Norrtälje kommun, och överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län för
fastställelse.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har beretts inom val- och förtroendemannanämnden och beslut
beräknas tas den 9 maj 2017. Vid den översyn av valdistriktsindelningen
som kommunen ska göra inför varje val har två distrikt inom Norrtälje tätort
bedömts bli for stora. Med anledning av detta har ett förslag till ändrad
distriktsindelning tagits fram. Målsättningen är att indelningen ska vara
bestående över en längre tid, varför hänsyn tagits till påböijade eller
planerade bostadsprojekt som kommer att påverka antalet röstberättigade.
Förslaget innebär att distriktet kallat Norrtälje-Norra Innerstaden delas i två
mindre distrikt och att distriktet kallat Norrtälje-Fågelsången delas i två
mindre distrikt. Valdistriktet Norra Innerstaden delas till de nya distrikten
Övre-Bryggårdsgärdet-Mosebacke samt Bältartorp-Hamnen. Fågelsången
delas till de nya distrikten Fågelsången och Färsna-Öster Knutby. Vallokal
för de berörda valdistrikten är enligt den gällande indelningen
Rodengymnasiet, vilket enligt förslaget ska gälla även fortsättningsvis.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 122, den 22 maj 2017.
Demokrati- och jämställdhetsutskotts beslut, § 15, den 11 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2017.
Översiktskarta över Norrtälje kommun med förslag till ny
valdistriktsindelning, daterad den 20 april 2017
Tabell över antal röstberättigade per valdistrikt enligt gällande indelning,
daterad 3 februari 2014.
Tabell över antal röstberättigade per valdistrikt enligt det nya förslaget till
indelning, daterad den 20 april 2017.
Karta över Norrtälje tätort med gällande valdistriktsindelning, daterad den 15
april 2013
Karta över Norrtälje tätort med förslag till ny valdistriktsindelning, daterad
den 20 april 2017

Justerar

Utdragsbestyrkande
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Karta över Hallstavik tätorts valdistriktsindelning, oförändrat från 11 mars
2013.
Karta över Rimbo tätorts valdistriktsindelning, oförändrat från 11 mars 2013.
Beslut från val- och förtroendemannanämnden

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000362 027

§137

Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive
riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Policy mot mutor för Norrtälje
kommun inklusive riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med policyn och riktlinjerna är att synliggöra de såväl legala som
etiska krav som ställs på personer verksamma i Norrtälje kommun vare sig
dessa är förtroendevalda, anställda, uppdragstagare eller på annat sätt knutna
till kommunens verksamhet. Policyn innefattar ett antal grundläggande
värderingar och förhållningssätt som förväntas alltid utgöra utgångspunkt för
förtroendevalda, anställda, uppdragstagare och andra personer knutna till
kommunens verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 123, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2017.
Förslag till Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2017, § 55.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar/kontor
Kommundirektören
Biträdande kommundirektören
Samtliga förvaltningsdirektörer
Samtliga verksamhets- och avdelningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje stadsarkiv
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
F örfattningssam lingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 8 (5 1 )

NORRTAL] E
KOMMUN

Sida

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

Dnr 2017§ 138
Dnr 2017-000736 402

§ 124

Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende
Gevärsfaktoriet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun ingår hyresavtal med
Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet i enlighet med förslag till
hyresavtal.

Reservationer och protokollsanteckningar
Kjell Jansson, Bino Drummond, Henrik Hedensiö och Lotta Lindblad
Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.
Karin Karlsbro (L) lämnar en protokollsanteckning som blir bilaga 2 till
kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Roslagsmuseet äger ett antal fastigheter. En av dessa fastigheter är
det s.k. Gevärsfaktoriet, fastigheten Faktoriet 1. Gevärsfaktoriet har under en
längre tid stått tom och har ett omfattande renoveringsbehov som Stiftelsen
inte har resurser att hantera på egen hand. Till följd av denna situation har
kommunen och Stiftelsen under lång tid fört förhandlingar om att kommunen
ska långtidsförhyra Gevärsfaktoriet där en del av hyresavtalet/hyran utgörs
av renovering av byggnaden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 136, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 133, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2017.
Hyresavtal avseende Faktoriet 1 (nr 5133-01-2001).

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Karin Karlsbro (L), Olle Jansson (S), Mats Wedberg (MP),
Anders Fransson (ROOP), Anders Olander (C), Lenneke Sundblom (S),
Hans Andersson (L) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kjell Jansson (M) och Roland Brodin (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bengt Ericsson (C), Bino Drummond (M), Henrik Hedensiö (M) och
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
F astighetsavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§139

Dnr 2017-000528 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner motionsredovisningen och lägger den till
handlingarna.
2. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner med tillhörande
motivering från vidare handläggning: Dnr KS 13-2038 091, KS 13-2089
091, KS 13-2101 091, KS 14-2396 091, KS 15-468 091, KS 15-786 091.

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, § 124, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 115, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2017.
Motionsredovisning till fullmäktige juni 2017.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V), Ingmar Ögren (SD), Ulrika Falk (S) och Anders
Fransson (ROOP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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§140

Dnr 2015-000504 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin
(FP) om Norrtälje kommuns vänortssamarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Liberalemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till det
pågående arbetet med framtagning av ett förslag till en reviderad
internationell policy. Kommunstyrelsekontoret har påbörjat ett arbete med
framtagande av ett förslag till en reviderad internationell policy som ska ha
sin grund i den nyligen antagna visionen för kommunen. Den reviderade
internationella policyn ska tydliggöra under vilka former det internationella
samarbetet ska bedrivas framöver.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 125, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 116, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2017.
Motion från Folkpartiet Liberalerna om Norrtälje kommuns
vänortssamarbete.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Lennart Rohdin (L) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Falk (S) och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§141

Dnr 2016-000371 091

Motion från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson
(ROOP) och Catarina Wahlgren (V) om att det är dags
att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och
cyklister
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med hänvisning till att
förslaget är genomfört.

Reservation
Liberalernas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna, Roslagens oberoende parti och Vänsterpartiet yrkar på att
Norrtälje kommun ska ta fram ett cykelprogram som ska precisera vad som
ska byggas, när det ska byggas och hur finansieringen ska gå till.
Motionen föreslås anses besvarad då kommunstyrelsens arbetsutskott den 20
januari 2016 beslutat att ge kommunstyrelsekontoret uppdraget att ta fram
gång- och cykelstrategi för Norrtälje stad. Kommunstyrelsekontoret avser att
påbörja arbetet under sen höst 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 126, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 118, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2017.
Motion nu är det dags att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och
cyklister från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP) och Catarina
Wahlgren (V)

Beslutande sammanträde
Christina Hamnö (V), Tommy Lundqvist (C), Mats Wedberg (MP), Anders
Fransson (ROOP), Ulrika Falk (S), Karl-Göran Edberg (SD), Karin Karlsbro
(L) och Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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§142

Dnr 2015-001565 091

Motion från Roland Brodin (M) och Stina Berg (M) om
parkeringar i Norrtälje kommuns centralorter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med hänvisning till
parkeringsstrategin för Norrtälje stad antagen av kommunfullmäktige den 19
december 2016.

Reservationer och protokollsanteckningar
Moderatemas, Liberalernas, Sverigedemokraternas och Roslagens
Oberoende Partis ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslås anses besvarad med hänvisning till parkeringsstrategin för
Norrtälje stad antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016. För att
förbättra parkeringssituationen i stadskärna och främja handel och stadsliv
kommer kommunstyrelsekontoret arbeta utifrån parkeringsstrategins
beslutade åtgärder:
- Gratis parkering kombinerat med avgift
- Omfattande parkeringsövervakning
- Vägvisningsplan för att lättare hitta parkering
- Satsning på gång- och cykel
- Samla parkering i stadskärnans ytterkanter

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 128, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 121, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 april 2017.
Motion om parkeringar i Norrtälje kommun från Roland Brodin (M) och
Stina Berg (M) m.fl.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Brodin (M), Kjell Jansson (M) och Robert Beronius (L) yrkar bifall
till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson (ROOP), Johannes Folkesson (V)
och Tommy Grönberg (SD) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§143

Dnr 2016-000343 091

Motion från Ingmar Ögren (SD) avseende undersökning
av förutsättningar för robotiserad kollektivtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
kommunen saknar rådighet över kollektivtrafiken eftersom
Trafikförvaltningen är huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar på att Norrtälje kommun ska undersöka
förutsättningarna att införa robotiserad kollektivtrafik. Motionen föreslås
anses besvarad då kommunen saknar rådighet över kollektivtrafiken
eftersom Trafikförvaltningen är huvudman. Norrtälje kommun kan däremot
påverka Trafikförvaltningen i denna riktning och erbjuda att vara
pilotkommun for ett sådant projekt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 129, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 122, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 mars 2017.
Motion från Sverigedemokraterna avseende undersökning av förutsättningar
för robotiserad kollektivtrafik.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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§144

Dnr 2016-000018 091

Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren
(SD) om undersökning av förutsättningar för ett extra
parkeringsdäck över Tullenparkeringen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med hänvisning till
parkeringsstrategin för Norrtälje stad antagen av kommunfullmäktige den 19
december 2016.

Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslås anses besvarad då parkeringsstrategin för Norrtälje stad,
antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016, beskriver hur
kommunstyrelsekontoret ska arbeta för att förbättra parkeringssituationen i
stadskärnan. Skulle det i framtiden visa sig vid de årliga inventeringarna att
den totala beläggningen på stadskärnans parkeringar överstiger önskvärda
85-90 % efter implementeringen av parkeringsstrategins åtgärder, blir det
aktuellt att titta på hur fler parkeringsplatser kan tillskapas. Exempelvis
genom att titta på förutsättningarna för ett extra parkeringsdäck över
Jupiterparkeringen (Tullenparkeringen) som efterfrågas i denna motion.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 130, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 124, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2017.
Motion om undersökning av förutsättningar för ett extra parkeringsdäck över
Tullenparkeringen från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§145

Dnr 2015-001280 091

Motion från Karin Karlsbro (FP) och Lennart Rohdin
(FP) om utvecklingsplaner för Närtuna och Singö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
framtagande av pågående landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för
Norrtälje kommun.

Reservation
Liberalernas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 28 september 2015 och
föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra utvecklingsplanering
för Närtuna och Singö. Norrtälje kommun arbetar med framtagande av ett
landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram som ska utgöra en helhet för
hur kommunen ska arbeta med landsbygdsutveckling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 131, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 125, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2017.
Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rhodin (L) om
utvecklingsplaner för Närtuna och Singö.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Lennart Rohdin (L) yrkar bifall till motionen.
Karl-Göran Edberg (SD), Anders Fransson (ROOP), Anders Olander (C) och
Johannes Folkesson (V) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

3 8(51 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

§146

Dnr 2016-002111 091

Motion från Ingmar Ögren (SD), Mikael Strandman (SD)
och Sune Rehnberg (SD) avseende beredning inför
folkomröstning om nedläggning av små skolor i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 19 december 2016 och
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt bam- och skolnämnden att
snarast ansöka hos Skolverket om att genomföra en försöksverksamhet med
fj ärrundervisning vid en eller två av kommunens små skolor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 132, den 22 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 127, den 10 maj 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 april 2017.
Motion från Sverigedemokraterna avseende beredning inför folkomröstning
om nedläggning av små skolor i kommunen.
Yttrande från barn- och utbildningskontoret.
Beslut från barn- och skolnämnden.

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S), Ingmar Ögren (SD), Lennart Rohdin (L) och Anders
Fransson (ROOP) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000792 091

§147

Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman
(SD) avseende driftbidrag till Solhem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) lämnar in följande motion
avseende driftbidrag till Solhem.
”Motion etc..............” Bilaga § 147.

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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Motion från Sverigedemokraterna avseende
driftbidrag till Solhem

Först inlämnad den 2014-11-10 med dnr KS 14-2396091
---- Avskriven, utan varje åtgärd, vid KS den 2017-05-22 med motivering att
(
\
sjukvårds- och omsorgsnämnden upphört.
V __^
Vi, i SD, tyder detta som ett massivt ointresse från den styrande
minoriteten från for de äldres situation på Väddö
Vi, i SD, anser att detta inte är acceptabelt sätt att hantera motioner eller att det visar rimligt intresse for
de äldres villkor på landsbygden varför motionen lämnas in igen i juni 2017.

(

Syfte
Att identifiera den besparing av hemtjänstkostnader som åstadkoms av hyreskooperativet Solhem på
Väddö, samt att överfora en rimlig del av de insparade medlen som driftbidrag till Solhem.
Bakgrund
Sedan mer än tio år har det före detta ålderdomshemmet Solhem på Väddö drivits av lokala ideella
krafter som ett hyreskooperativ. På bygden ses detta ännu som ett äldreboende och snittåldem på
hyresgästerna är 80+.
Den typiska hyresgästen på Solhem är en äldre person, eller ett par, som funnit att det är dags lämna sin
villa eller sin gård för ett bekvämare boende. Detta innebär att flera av de boende nyttjar hemtjänst.
Eftersom flera sådana personer bor samlat på Solhem kan hemtjänsten verka mer rationellt än vad som
gäller för hemtjänstbrukare som bor spridda på Väddös landsbygd.
Kostnaderna för inköp och ombyggnad av Solhem har varit avsevärda och ekonomin går nätt ihop.
Detta har hittills lösts genom att styrelsen arbetat helt ideellt och inte ens fått reseersättning, ett
förhållande som knappast är hållbart i längden.
Som äldreboende är Solhem unikt och kan ses som en prototyp för begreppet ”trygghetsboende”.
Yrkande
Vi yrkar att KF tar initiativ till en undersökning av vilken besparing på hemtjänstkostnader som
åstadkoms genom att flera brukare bor tillsammans på Solhem. Vidare att KF tar initiativ till att halva
besparingen tillförs Solhem som årligt driftbidrag.
För SD Norrtelje

Ingmar Ögren

Mikael Strandman
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Dnr 2017-000877 091

§148

Motion från Anders Fransson (ROOP) och Robert
Johansson (ROOP) om att integrera turistbyrån med
Faktoriet fd Roslagsmuseet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) och Robert Johansson (ROOP) lämnar in följande
motion om att integrera turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuseet.
Motion etc............. ” Bilaga § 148.

Justera
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Utdragsbestyrkande
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MOTTON angående integrera turistbyrån med Fakoriet fd Roslagsmuset
Roslagens Oberoende Parti (ROOP) lägger härmed följande motion, ställd till kommunstyrelsen alt
kultur o fritidsnämnden
Med anledning av turistbyråns nuvarande plats som vi anser ligger helt fel. ROOP föreslår därför att
faktorihuset fd Roslagsmuseets renovering slutförs snarast och att en om och tillbyggnad av
fastigheten ger Turistbyrån en mer framträdande och lättillgänglig besöksplats samt att externa
verksamheter såsom Cafe utställningar konsthantverk mm kan tillsammans med Turistbyrån rymmas i
fastigheten.
Med anledning av detta vill ROOP

Att resurser omgående avsätts så att Faktoriet fd Roslagsmuset kan öppnas med en integrerad
turistbyrå.

Anders Fransson ROOP
Robert Johansson ROOP

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12

Kommunfullmäktige

§149

Dnr 2017-000878 091

Motion om upphävande av överspelade detaljplaner på
landsbygden i Norrtälje från Mikael Strandman (SD) och
Ingmar Ögren (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutande sammanträde
Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) lämnar in följande motion
om upphävande av överspelade detaljplaner på landsbygden i Norrtälje.
”Motion etc..............” Bilaga § 149.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om upphävande av överspelade detaljplaner på
landsbygden i Norrtälje
Uppgjord den 10 juni 2017
Bakgrund
Byggande på landsbygden i Norrtälje regleras i stor utsträckning av halvsekelgamla
detaljplaner, som förutsätter att enbart fritidshus skall byggas.
Plan och Bygglagen(PBL) kap4 §39 säger att en detaljplan ”får upphävas på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat föl-utses vid planläggningen”.
Nuvarande situation med stor efterfrågan på fastigheter, även på långt pendlingsavstånd från
Stockholm och Uppsala samt tillgång till modema godkända VA-lösningar kan anses innebära
just sådana ”nya förhållanden” som lagen avser.
Vidare innebär dagens rättigheter att bygga ”Attefallshus” och ”Friggebodar” att
detaljplanernas bestämmelser om byggnadsyta blir mindre meningsfyllda.
Detta innebär att vi ser problem orsakade av föråldrade detaljplaner där (minst) tre
möjligheter finns inför framtiden:
• Ingen åtgärd. Medför en risk att fastighetsägare, som nekas bygglov, stämmer
kommunen med hänvisning till att kommunen inte följer PBL enligt ovan.
• Genomförande av en planprocess med omarbetning av översikts- och detaljplaner så
att modernare planer tas fram. Denna möjlighet kan förutses medföra avsevärda
kostnader som inte är kommunalt budgeterade och som de berörda fastighetsägarna
troligen inte är benägna att bestrida.
• Upphävande av berörda detaljplaner med stöd av paragraf enligt ovan. Då gäller
utomplansbestämmelser samt synes gälla enligt PBL kap4 §2 att detaljplan inte krävs.
Denna möjlighet kan således innebära att överspelade detaljplaners begränsningar tas
bort till låg kostnad, samtidigt som byggnadsnämnden fortsatt kommer att pröva
ansökningar om bygglov vad gäller lämplighet, hänsyn till strandskydd samt skydd för
hälsa och miljö.
Yrkande
Vi yrkar att KF uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast upphäva samtliga äldre detaljplaner
som avser ”fritidshusområden” med tomtstorlekar överstigande 1000 kvadratmeter.

Mikael Strandman SD

Ingmar Ögren SD
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Dnr 2017-000880 092

§ 150

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om företagsranking
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om företagsranking.
”Interpellation etc............. ” Bilaga § 150.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerar

Utdragsbestyrkande
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Med anledning av att vi tappar i företagsranldng
vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet Ulrika Falk
• hur ska ni bryta trenden
• hur ska ni få tjänstemännen att gå i takt med företagen
• vilken syn har ni på besölcsnäringen
om du hänvisar till visit roslagen vill jag veta följande
• vad kostar visit roslagen kommunen varje år
• är ni nöjda med hur visit roslagen sköter besöksnäringen i norrtälje kommun

Anders Fransson
gruppledare ROOP
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§151

Dnr 2017-000881 092

Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om projektfinansiering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om projekt
finansiering.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 151.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vi i ROOP har på sista tiden blivit oroade av att många projekt har blivit
dyrare därför frågar vi kommunalrådet Ulrika Falk följande
hur ska nedanstående projekt finansieras
vatten avlopp grisslehamn
brandstationen norrtälje
lindholmen reningsverk
socitetsparken

Anders Fransson
Gruppledare ROOP
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§152

Dnr 2017-000882 092

Interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommun
styrelsens ordförande om verksamheten i det
kommunalt ägda företaget Roslagsbostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Johannes Folkesson (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om verksamheten i
det kommunalt ägda företaget Roslagsbostäder.
Interpellation etc.............” Bilaga § 152.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Interpellation
Riktad till

Di ’

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S)

Angående
Verksamheten i det kommunalt ägda företaget Roslagsbostäder

Bakgrund
Genom en sökning på tjänsten Alla Bolag på nätet kan man om det av Norrtälje kommun ägda
företaget Roslagsbostäder läsa:" Bolaget har tillföremål för sin verksamhet att inom Norrtälje

kommun förvärva, försälja, äga, fömalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder,
qffärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet såvida
verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala
verksamheten. Bolagets ändamål är att, med iakttagande av tillämpliga Icommunalrättsliga
principer i samverkan med Norrtälje kommun och andra aktörer på marknaden att verka fö r
att behovet av hyres- bostäder tillgodoses i kommunen. Verksamheten ska bedrivas med
affärsmässiga principer under iakttagande av eventuella tillämpliga kommunalrättsliga
principer.

Frågeställning
M.ed anledning av det som anförs i bakgrunden ovan önskar undertecknad fråga:
•
•

På vilket sätt använder sig Roslagsbostäder av tomträttsinstitutet idag och i vilken
omfattning?
På vilket sätt skulle Roslagsbostäder och Norrtälje kommun kunna använda sig av
tomträttsinstitutet i framtiden för att verka för att behovet av hyresbostäder tillgodoses i
kommunen?

Rimbo den 4 juni 2017

Johannes Folkesson
Kommunfullmäktigeledamot (V)
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§ 153

Dnr 2017-000883 092

Interpellation från Lennart Rohdin (LP) till kommun
styrelsens ordförande om Norrtälje 400 år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid nästa
sammanträde.

Beslutande sammanträde
Lennart Rohdin (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje 400 år.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 153.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om Norrtälje 400 år
Den 29 mars 1622 utfärdade kung Gustav II Adolf stadsprivilegier för en stad som skulle
anläggas vid Norre Tällie marknadsplats och framledes benämnas Norre Tällie. Om fem år,
2022, firar vi 400-årsminnet av stadens tillkomst.
Inför 300-årsminnet bildades en kommitté för firandet av stadens jubiléum. Kommittén leddes
av borgmästare W.E. Hallin. Bland annat lät man en minnesskrift ”Norrtälje stad 1622-1922.
Dess historiska utveckling” utarbetas av landsantikvarie Carl M. Kjellberg. Skriften trycktes
på Norrtelje Tidnings Boktryckeri AB.
Det är hög tid att inleda förberedelserna inför Norrtälje stads 400-årsjubiléum 2022. Det vore
t.ex. synnerligen angeläget att låta ta fram en skrift som belyser stadens historia utifrån den
kunskap vi idag har. En sådan sammanställning tar tid att genomfora och bör påbörjas snarast
för att kunna föreligga till stadens 400-årsjubiléum.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga k o m m u n a lrå d e t U lrika F alk:
1. Vad har kommunen för planer för att uppmärksamma Norrtälje stads 400-årsjubiléum?
2. Bör inte kommunen snarast tillsätta en kommitté for att förbereda olika aktiviteter till
firande av stadens 400-årsjubiléum?’
3. Skulle inte en historisk skrift om Norrtälje baserad på modern kunskap kunna fylla en
viktig uppgift infor stadens 400-årsjubiléum?

Lennart Rohdin (L)
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§154

Dnr 2017-000818 093

Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens
ordförande om Kulturskolans dans- och teaterverksam
het
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om Kulturskolans dans- och
teaterverksamhet.
”Fråga etc..............” Bilaga § 154.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falks (S) svar:
”Det här är en aktuell fråga och också en fråga under barn- och
skolnämndens ansvar.
Kulturskolan är oerhört viktig och musikverksamheten ska prioriteras. Det är
det som elevpengen täcker. Fler behöver få tillgång till Kulturskolans
aktiviteter, det är kö idag.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande på kommunfullmäktige 170612
Barn och föräldrar som deltog i Kulturskolans vårfestival den 6 maj 2017 fick där veta att de som
fortsätta dansa till hösten inte behövde göra någonting, men om någon var sugen på att börja dansa
så fanns formulär att fylla i. Den 23 maj var det audition till Kulturskolans stora musikal 2018.
Musikalarbetet sker nu för tredje året i rad och engagerar många av Kulturskolans lärare och elever i
musik, dans och teater. Samma kväll erhåller föräldrar till barn i Kulturskolans dans- och
teatergrupper ett mail om att det inte blir några fortsatta kurser till hösten. I en tidningsartikel menar
Barn och skolnämndens ordförande att grupperna kanske kan komma igång 2018 igen. Detta är inte
vettigt enligt oss i Vänsterpartiet. Dans och teatergrupperna måste kunna fortsätta utan uppehåll,
dels för att livet är här och nu för barn, nästa år kan de vara för gamla eller inte motiverade längre,
dels fö r att dans är oerhört dyrt att delta i på andra ställen (drabbar främst flickor) och dels för att
Kulturskolan riskerar att förlora kompetent och engagerad personal om de inte kan utnyttjas till fullo
i arbetet med musik, dans, teater och musikal i form av den stora uppsättning som nu i åtminstone
treåring tradition görs. Norrtälje kommun har inte råd att förlora detta och börja om från början.
Norrtälje kommun måste börja visa att vi menar allvar med kulturen.
Fråga:
Kommer du att se till att Kulturskolans dans- och teaterverksamhet kan fortsätta utan avbrott eller
blir Kulturskolan åter en kommunal musikskola utan bredd av estetiska uttrycksformer?

NORRTÄLJE KOM/MUNSTYRELS?
Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dnr 2017-000884 093

§ 155

Fråga från Anders Fransson (ROOP) till ordförande i
Campus Roslagen AB om ombyggnad av pjäshallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed frågan besvarad.

Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande fråga till ordföranden i Campus Roslagen AB om ombyggnad av
pjäshallen.
”Fråga etc.............” Bilaga § 155.
Ordföranden i Campus Roslagen AB Olle Janssons (S) svar:
”Just nu pågår diskussioner med annan hyresgäst om det går att bygga om
lokalen, med tanke bl.a. på den bevarandeplan som finns.
Diskussioner förs också med Ateljéföreningen både från Campus och kulturoch fritids sida för att lösa frågan om lokal för deras räkning.”
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Med anledning av att ateljéföreningen NOA inte ska få vara kvar i sina
lokaler på campus och att ett rykte florerat att man ska bygga om/ förstöra
pjäshallen så har jag en fråga till ordf i campus Olle Jansson
är det möjligt att bygga om pjäshallen till en multihall så man kan ha olika
aktiviteter där ?

Anders Fransson
gruppledare ROOP
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Stina Berg (M), avsägelse av samtliga kommunala
förtroendeuppdrag med anledning av flytt från
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Stina Berg (M) begärt entledigande och
uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Stina Berg (M) avsäger sig i skrivelse den 15 maj 2017 uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i barnoch skolnämnden samt medborgarvittne.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Stina Berg
Löner
Registret
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Dnr 2017-000744 102

Annette Nilsson (MP), avsägelse av uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Annette Nilsson (MP) begärt entledigande.

Sammanfattning av ärendet
Annette Nilsson (MP) avsäger sig i skrivelse den 17 maj uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Annette Nilsson
Löner
Registret
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Dnr 136866

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

Dm-17-721 042
Revisionsberättelse för Folkets Husföreningen Framtiden i Hallstavik.

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll, ny ersättare i kommunfullmäktige
för Socialdemokraterna.
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