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Sammanträdesdatum

2017-08-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, måndagen den 28 augusti 2017 kl 17:30-21.25

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista/omröstningsprotokoll

övriga närvarande

Sara Wiik, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justerare

Ragnar Bergsten (S) och Hamed Abbasi (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet den 6 september 2017, kl 13.30

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-08-28

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-07

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-09-29
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Sammanträdesdatum

2017-08-28

Kommunfullmäktige

Närvarolista/ omröstningsprotokoll Norrtälje kommunfullmäktige
Namn

Närvarande - N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER 1:a valkretsen
Kjell Jansson
Bino Drummond
Irene Solberg Ruhn
Ann Lewerentz
Lotta Lindblad Söderman
Hamed Abbasi
Bo Wetterström
Svante Norström
Henrik Hedensiö
Ingmar Wallén
Jens Andersson
Per Lodenius
Gunnar Kjelldahl
Karin Broström
Karin Karlsbro
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Åsa Wennerfors
Göte Vaara
Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Sune Alm
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N
N
N
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Lenneke Sundblom
Kristian Krassman
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Mats Wedberg
Andreas Hagstedt
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Mikael Strandman
Tommy Grönberg
Karl-Göran Edberg
Anders Fransson

SD
SD
SD
ROOP

N
N
N
N

Nej
Nej
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Nej

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

Klas Zettergren
Johnny Mattsson
Johnny Pettersson
Britt-Inger Kjellberg
Gail Watt
Joanna Lewerentz
Håkan Johansson
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Bengt Ericsson
Jane Trepp
Louise Branting
Lennart Rohdin
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Ärendelista
§ 159 Dnr 134811

8

Val av justerare och tillkännagivande om justering..............................8
§ 160 Dnr 126888

9

Information från kommunstyrelsen........................................................ 9
§161

Dnr 2017-000880 092

10

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande om företagsranking............................10
§162

Dnr 2017-000881 092

11

Besvarande av interpellation från Anders Fransson (ROOP) till
kommunstyrelsens ordförande omprojektfinansiering.........................11
§ 163

Dnr 2017-000882 092

12

Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till
kommunstyrelsens ordförande om verksamheten i det kommunalt
ägda företaget Roslagsbostäder......................................................... 12
§164

Dnr 2017-000883 092

13

Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförande omNorrtälje 400 år............................. 13
§ 165

Dnr 2017-000469 219

14

Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun..............................14
§166

Dnr 2010-000377 311

16

Slutredovisning av investeringsprojekt 10009, Storsten-Vinglebacke i
Norrtälje................................................................................................. 16
§167

Dnr 2017-000609 041

17

Investering 2017 - Societetsparken - förstärkningsåtgärder av delar
av kaj, ny infart samt fortsatt utredning för övriga delar av parken.... 17
§ 168

Dnr 2017-000620 260

18

Riktlinjer för markanvisningar...............................................................18
§169

Dnr 2017-000045 251

20

Godkännande av markanvisningsavtal gällande fastigheterna Härden
3-4 samt del av fastigheten Tälje 2:187 för byggande av hyresrätter i
del av stadsutvecklingsprojekt ÖvreBryggårdsgärdet.........................20
§ 170

Dnr 2017-000778 021

22

Förvärv av aktier i Inera AB..................................................................22
§171

Dnr 2017-000734 001

24

Näringslivsstrategi för Norrtälje kommun............................................ 24
§ 172

Dnr 2017-000777 001

25

Resepolicy för Norrtälje kommun........................................................ 25
§ 173

Dnr 2017-000776 000

26

Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021 ......... 26
§ 174

Dnr 2017-000297 091

27

Besvarande av motion från Mikael Strandman (SD) om att Norrtälje
kommun ska begära anstånd i mottagandet av kommunanvisade
nyanlända (2016:38)............................................................................ 27
§175

Justerandes sign
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Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) och Eleonor
Rosenquist om att utöka uttaget av föräldradagar hos fäder - en
målsättning om ett jämställdare Norrtälje.......................................... 28
§ 176 Dnr 2016-001393 091

30

Besvarande av motion från Irene Brändström (ROOP) och Anders
Fransson (ROOP) angående lärares vidareutbildning genom
lärarlyftet med bibehållen lö n ..............................................................30
§ 177 Dnr 2016-000017 091

32

Besvarande av motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael
Strandman (SD) avseende komplettering av kommunens VA-policy32
§ 178 Dnr 2014-002777 091

33

Besvarande av motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene
Brändström (ROOP) om införande av medborgarförslag................. 33
§ 179 Dnr 2014-002778 091

34

Besvarande av motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene
Brändström (ROOP) om inrättande av fasta medborgarkontor samt
en mobil enhet i kommunens tätorter................................................. 34
§ 180 Dnr 2017-000899 091

35

Motion från Nils Matsson (M) om Medborgarskapsceremoni.............35
§181 Dnr 2017-000422 091

36

Motion från Anders Fransson (ROOP) med begäran om extern
utredning av Norrtälje kommuns fastig hetsaffärer..............................36
§182 Dnr 2017-001178 091

37

Motion från Kjell Jansson (M) om turlistan förfärjleden Furusund B lidö...................................................................................................... 37
§183 Dnr 2017-001173 092

38

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om ekonomiska konsekvenser av skolstrukturbeslutet...38
§ 184 Dnr 2017-001174 092

39

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om genomförandet av skolstrukturbeslutet...................... 39
§185 Dnr 2017-001176 092

40

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om kulturskolan..................................................................40
§186 Dnr 2017-001177 092

41

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens
ordförande om lokaler för förskolor..................................................... 41
§187 Dnr 2017-001181 092

42

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande
om kommunens planavdelning........................................................... 42
§188 Dnr 2017-001008 102

43

Bengt Ericsson (C), avsägelse av uppdrag somordförande i Stiftelsen
Roslagsmuseet.....................................................................................43
§ 189 Dnr 2017-001003 102

Justerandes sign
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Johan Österberg (ROOP), avsägelse av uppdrag som ledamot i barnoch skolnämnden..................................................................................44
§190

Dnr 2017-001214 102

45

Robert Johansson (ROOP), avsägelse av uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden............................................................................. 45
§191

Dnr 2017-001071 102

46

Sara Hansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden...................46
§192

Dnr 136866

47

Meddelanden........................................................................................ 47
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Dnr 134811

§ 159

Val av justerare och tillkännagivande om justering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Ragnar Bergsten (S) och Hamed Abbasi (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet den 6 september 2017, kl
13.30 på kommunkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.
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§160

Dnr 126888

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) informerar om arbetet med
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet och hälsar kommun
fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna att delta i de dialogcaféer,
som är en del i detta arbete.

Justerandes sign
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§161

Dnr 2017-000880 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om företagsranking
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 12 juni 2017, § 150, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om företagsranking.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 161.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 161.
Anders Fransson (ROOP), Ann Lewerentz (M), Johannes Folkesson (V) och
Anders Olander (C) yttrar sig.
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Interpellation

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

m i
giarienr

Med anledning av att vi tappar i företagsranking
vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet Ulrika Falk

/1 m to

™

a9

piaPspJiKstsckn,
1 o cU

® hur ska ni bryta trenden
• hur ska ni fa tjänstemännen att gå i takt med företagen
• vilken syn har ni på besöksnäringen
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

2017-08-23

NORRTÄLJE
KOMMUN

WORRiÄLJE KOMMUNSTYRELSE

Svar på interpellation från Anders Fransson (Roop)
angående företags ra n kin g
Frågor:
Hur ska ni bryta trenden?
Hur ska ni få tjänstemännen att gå i takt med företagen?
Vilken syn har ni på besöksnäringen?
Svar:
Norrtälje kommun har haft en nedåtgående trend i svenskt Näringslivs ranking
över företagsklimatet i svenska kommuner. Det är en utveckling vi tar på största
allvar. För att kunna vända trenden fokuserar kommunen nu på en rad åtgärder.
Ett antal dialoger där företagen själva fått identifiera utvecklingsområden har lett
fram till det nya Näringslivsutvecklingsprogrammet. Det är viktigt för att
förtydliga och prioritera det gemensamma arbetet. Formerna för företagsbesök,
företagsfrukostar och fler mötesplatser har utvecklats. Vi har infört företagslots.
Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” har påbörjats för att höja kompetensen i hela
den kommunala organisationen med syfte att förbättra service och korta
handläggningstider för befintliga och nya företag.
Besöksnäringen är en av världens största och snabbast växande branscher, och
dessutom relativt konjunkturokänslig. Stockholmsregionen har haft en mycket
stark utveckling där antalet övernattningar ökat kraftigt, medan utvecklingen har
varit svagare i Norrtälje. Vår syn är dock att näringen har stor potential att växa i
kommunen.

Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 162

Dnr 2017-000881 092

Besvarande av interpellation från Anders Fransson
(ROOP) til! kommunstyrelsens ordförande om projekt
finansiering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde den 12 juni 2017, § 151, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om projektfinansiering.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 162.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 162.
Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.
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Interpelation

Diarhiif

I Di-ampliifesu; -t-

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

2017-08-23

NORRTAL] E
KOMMUN

WORR1ÄLJE KOMMUNSTYRELÉ?

2017 -G5» 2 2

Svar på interpellation från Anders Fransson (Roop)
angående projektfinansiering
Frågor:
Har ska nedanstående projekt finansieras?
VA Grisslehamn
Brandstationen Norrtälje
Lindholmen reningsverk
Societetsparken
Svar:
Investeringar finansieras med egna medel alternativt lån, i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§163

Dnr 2017-000882 092

Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson
(V) till kommunstyrelsens ordförande om verksamheten
i det kommunalt ägda företaget Roslagsbostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Johannes Folkesson (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 12 juni 2017, § 152, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om företagsranking.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 163.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc........ ” Bilaga § 163.
Johannes Folkesson (V) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.
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Interpellation

•tm
D r'

Riktad till
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| DiäTjS&diiCSfSCrvL

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 fö r sin verlcsamhet att inom Norrtälje
"

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

Frågeställning
Med 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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Svar på interpellation från Johannes Folkesson (V)
angående verksamheten i det kommunalt ägda företaget
Roslagsbostäder
Frågor:
På vilket sätt använder sig Roslagsbostäder av tomträttsinstitutet idag och i vilket
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?
Svar:
Norrtälje kommun har inte utnyttjat möjligheten att upplåta mark genom
tomträttsavtal. Således har varken Roslagsbostäder eller Norrtälje kommun
använt sig av tomträttsinstitutet.
Tomträtt kan vara ett sätt att reglera bostadsförhållandena i kommunen, och i
viss mån därför vara ett verktyg för att möjliggöra nyproduktion av just
hyresrätter.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§164

Dnr 2017-000883 092

Besvarande av interpellation från Lennart Rohdin (L) till
kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje 400 år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser härmed interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lennart Rohdin (L) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 12 juni 2017, § 153, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om företagsranking.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 164.
Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc.........” Bilaga § 164.
Lennart Rohdin (L) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION
2017-06-12

Interpellation av Lennart Rohdin (fp) om Norrtälje 400 år
Den 29 mars 1622 utfärdade kung Gustav II Adolf stadsprivilegier for 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 genomföra och bör påbörjas snarast
för att kunna föreligga till stadens 400-årsjubiléum.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Ulrika Falk:
1. Vad har kommunen för planer för att uppmärksamma Norrtälje stads 400-årsjubiléum?
2. Bör inte kommunen snarast tillsätta en kommitté för 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 inför stadens 400-årsjubiléum?

Lennart Rohdin (L)

1

^
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Svar på interpellation från Lennart Rohdin (L) angående
Norrtälje stad 400 år
Frågor:
Vad har kommunen för planer för att uppmärksamma Norrtälje stads 400årsjubileum?
Bör inte kommunen snarast tillsätta en kommitté för att förbereda olika
aktiviteter till firande av stadens 400-årsjubileum?
Skulle inte en historisk skrift om Norrtälje baserad på modem kunskap kunna
fylla en viktig uppgift inför stadens 400-årsjubileum.
Svar:
Planeringen är påböljad våren 2017, för att i god tid skapa förutsättningar för att
jubileet blir uppmärksammat i olika former och inte minst firat av våra invånare.
En arbetsgrupp av tjänstemän från olika förvaltningar deltar i planeringen i detta
skede. Samordnas av kommunstyrelsekontoret.
En skrift skulle definitivt fylla en viktig uppgift inför stadens 400-årsjubileum.
Ulrika Falk (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2017-000469 219

Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsstrategi för
Norrtälje kommun.
Reservationer och protokollsanteckningar
Moderaternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för egna yrkanden och lämnar protokolls
anteckningar enligt bilagor.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till Bostadsförsörjningsstrategi har upprättats.
Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun är en inledning på ett
fördjupat arbete med kommunens uppdrag och ansvar att skapa förutsätt
ningar får alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att
ändamålsenliga åtgärder for bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun utgör tillsammans med
bilagan, Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun,
Riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Om Bostadsförsörjningsstrategin
antas av kommunfullmäktige påbörjas arbetet med att ta fram en åtgärdsplan
till bostadsförsöijningsstrategin, i vilken ansvarsområden, tidsplaner,
nyckeltal och uppföljning för de i Bostadsförsöijningsstrategin nämnda
åtgärderna preciseras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 139, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 135, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2017.
Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun
Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun
Yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län.
Yttrande från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Samrådsredogörelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Anders Olander (C), Mats Wedberg (MP) och Hanna Stymne Bratt
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) och Johannes Folkesson (V) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag och lämnar protokollsanteckning.
Hans Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
ändringsyrkande: Under strategier ska stå ”att kommunen i samband med detaljplan
säkerställer tillgång till lägenheter för särskilt boende och sociala kontrakt”.
Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M), Lotta Lindblad Söderman (M) och Henrik
Hedensiö yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och lämnar protokolls
anteckning.
Lennart Rohdin (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD, Joanna Lewerentz (M), Christina Hamnö (V), Anders Fransson
(ROOP), Robert Beronius (L) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Strategisk planering, kommunstyrelsekontoret

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning ärende 10 KF den 28 augusti 2017
Moderaterna anser att ambitionen att bygga fler bostäder i kommunen
är god. Tyvärr missar man målet med detta. Med den nya
bostadsförsörjningsstrategin har man nu tagit fram ytterligare ett
styrdokument. Till det ska läggas en rad andra strategier, som
grönstrukturstrategi, strategi for Baldersgatans utveckling,
parkeringsstrategi mfi. Med fler och fler lager av strategier är risken
överhängande att mindre och mindre byggs. Ingen kan bo i en strategi.
Det är inte bara på övergripande nivå denna strategi är problematisk.
Även i innehållet finns en rad problem. Exempelvis har man i detta ett
ensidigt fokus på hyresrätter som upplåtelseform. Att det behövs
hyresrätter står vi helt bakom, men det måste göras strategiskt. Med
detta dokument är risken överhängande att mark slumpas bort bara för
att minoriteten ska nå sina politiska mål. Det står helt i strid med att
man samtidigt vill ha god ekonomisk hushållning av kommunens
resurser och att erbjuda en blandning av upplåtelseformer.
För att en bostadsförsörjningsstrategi ska kunna bli relevant behöver
den ta avstamp i en analys över vilka styrkor och svagheter Norrtälje
har för bostadsbyggande och vilka typer av bostäder som främst
efterfrågas. Det är ytterst marknadskrafterna som avgör vad som
byggs. Detta saknas i helt i minoritetens förslag.

Gruppledare Moderaterna

V ä n s t e r p a r t ie t

Särskilt uttalande gällande punkt 10 Bostadsförsörjningsstrategi
Vänsterpartiet är positivt inställda till att det äntligen tas fram en Bostadsförsörjningsplan i
kommunen. Vi är också positivt inställda till det mesta som står i planen. Vi vill dock
framhålla att vi vänder oss emot formuleringen att kommunen ska ”Verka för att nya större
stadsdelar ska byggas med en blandning av upplåtelseformer, där högst 50 % av
flerbostadshusbeståndet ska bestå av hyresrätter.”
Det är en mycket märklig formulering som indikerar att hyresrätter har en lägre status än
andra upplåtelseformer. Vänsterpartiet ställer sig också bakom en blandad bebyggelse, men
anser att detta kan uttryckas på annat sätt. Till exempel säger dokumentet ingenting om
segregerade områden som enbart består av ägda villor. Om integration och blandade
upplåtelseformer är viktigt, så är det viktigt i såväl hyresbostadsområden som i områden där
99 % äger sina bostäder.
Vi i Vänsterpartiet saknar också skrivningar om bostadsutvecklingen på landsbygden. På
vilka sätt kommer det vara möjligt för människor att leva och bo på landsbygden i vår
kommun? Vilken infrastruktur anses viktig? På vilka sätt kommer kommunen att arbeta för
bostadsproduktion utanför tätorterna?

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Ingela Brinkefeldt

Ghazale Karami
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Dnr 2010-000377 311

Slutredovisning av investeringsprojekt 10009, StorstenVinglebacke i Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
10009, Storsten/Vinglebacke.
Sammanfattning av ärendet
Projektet med nybyggnad av VA-ledningar till området Storsten/Vingle
backe påböijades 2010 med beslut i kommunfullmäktige den 29 mars och till
dags dato har inte alla fastigheter inom verksamhetsområdet anslutit sig.
Verksamhetsområdet berörde nio stycken industritomter samt fem stycken
befintliga bostadsfastigheter.
Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total slutkostnad av 9 294 tia-.
Den beräknade slutliga kostnaden blev 6 942 tia- lägre än beräknat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 141, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 138, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadskontoret, VA-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§167

Dnr 2017-000609 041

Investering 2017 - Societetsparken - förstärkningsåtgärder av delar av kaj, ny infart samt fortsatt utredning
för övriga delar av parken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
ärendet behöver utredas vidare för att få alternativa tekniska lösningar.
Sammanfattning av ärendet
Detta investeringsärende avser åtgärder i Societetsparken dels i form av
omgående fysiska förstärkningsåtgärder av den befintliga kajen och
omgivande parkområde dels utredningsåtgärder avseende parkens
utformning och användning på längre sikt.
De sättningsfenomen (”slukhål”) som under 2015 observerades i
Societetsparkens västra del resulterade i omfattande geotekniska
undersökningar av parken samt granskning av den södra kaj konstruktionen
mot Societetsparken. Resultatet av dessa undersökningar i parken - och den
tillhörande kaj konstruktionen - utgör bakgrund till den nu aktuella
investeringsbegäran.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 151, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 166, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 juni 2017.
Investeringskalkyl.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Olander (C), Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) yrkar på
återremiss av ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet

Beslutet ska skickas till
S amhäll sbyggnadsdirektör
Gatu- och parkchef
Sven Engdahl, Hamnprojektet

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000620 260

§168

Riktlinjer för markanvisningar
Vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norrtälje kommuns riktlinjer för
markanvisningar.
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta Riktlinjer för
markanvisningar i Norrtälje kommun med anledning av att en ny lag från 1
januari 2015 kräver detta av kommuner som avser använda sig av
markanvisningar. Riktlinjerna vänder sig till företag som vill exploatera på
kommunens mark, avsikten är att skapa en trygghet i vad som gäller för
Norrtälje kommuns markanvisningar. Riktlinjerna ska också stödja
målsättningarna i ”Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun”.
Riktlinjerna beskriver de tre olika tilldelningsmetoder som används i
Norrtälje kommun, vilka är direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Vidare beskrivs hur man får en markanvisning och
vad som krävs av företaget, hur kommunen fastställer markpriser, vad
markanvisningsavtalet innehåller samt hur man går vidare när avtalets
giltighetsvillkor uppfyllts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 152, den 19 juni 2017.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut, § 28, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2017.
Riktlinjer för markanvisningar den 2 maj 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S), Bino Drummond (M) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar på återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag.

Justerandes^ign

Utdragsbestyrkande
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Catarina Wahlgren (V) meddelar att Vänsterpartiets ledamöter inte deltar i
beslutet.
Beslutet ska skickas till
Plan- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet yrkar återremiss på Riktlinjer för markanvisning av följande skäl:
Vänsterpartiet anser att riktlinjerna är för tunna och de lever inte upp till det som dessa
riktlinjer skulle kunna användas till. I början av dokumentet hävdas det att ”Kommunen har
med detta hjälpmedel möjlighet att påverka balansen mellan olika boende- och
upplåtelseformer”. Detta stämmer och just därför borde riktlinjerna innehålla lite mer
förklaringar och just riktlinjer längre ner i dokumentet. Det står istället väldigt löst att
kommunen kan tex studera upplåtelseformer i inkomna intresseanmälningar.
Vi saknar också skrivningar om hur detta dokument hänger ihop med Översiktsplanen och
Bostadsförsöijningsplanen samt eventuellt andra aktuella dokument. På vilket sätt stödjer de
olika dokumenten varandra? Vi tycker att detta ska framgå i riktlinjerna.
Vänsterpartiet skulle också vilja se skrivningar om innehav, avyttrande och införskaffande av
mark. Vilka visioner finns hos kommunen när det gäller innehav av mark? Bör kommunen
äga mark och i så fall hur mycket och varför? Finns tankar att överlåten mark ersätts med
annan mark?
Dokumentet föreskriver att markpriser bestäms av marknaden, men ingenting nämns om hur
kommunen skulle kunna använda sig av tomträtter. Dokumentet beskriver precis det som görs
idag, men salenar helt visioner och tankar om framtiden.

Catarina Wahlgren

Christina Hamnö

Ingela Brinkefeldt

Ghazale Karami

Johannes Folkesson
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Dnr 2017-000045 251

Godkännande av markanvisningsavtal gällande fastig
heterna Härden 3-4 samt del av fastigheten Tälje 2:187
för byggande av hyresrätter i del av stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen
med motivering att möjligheten att upprätta markanvisningsavtal med
Roslagsbostäder AB bör undersökas.
Sammanfattning av ärendet
Nyhem AB önskar exploatera del av fastigheterna med flerbostadshus och
totalt ca 50 hyresrättslägenheter på mellan 1-4 rok. Exploateringen är en del
av stadsutvecklingsproj ektet Övre Bryggårdsgärdet och kräver ändringar av
detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 och Tälje 2:108 m.fl. samt
gällande stadsplan för kv Gördelmakaren, Hemmet och Härden m.m., i
Norrtälje stad. Enligt en avstämd prognos beräknas en exploateringsvinst på
mellan ca 100 000 och 3,3 milj. kronor. Avvikelser från denna, i tidigt skede
upprättade prognos, kan förekomma. Denna exploatering beräknas medföra
framtida driftkostnader för gator och övriga allmänna platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 155, den 19 juni 2017.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut, § 35, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2017.
Markanvisningsavtal den 22 maj 2017.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kjell Jansson (M), Hans Andersson (L), Hemåk Hedensiö (M), Anders
Fransson (ROOP) och Johannes Folkesson (V) yrkar på återremiss.
Mats Wedberg (MP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige önskar återremittera
ärendet eller om det ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Ja-röst för avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 30 ja-röster och 31 nej
röster beslutar återremittera ärendet.

Beslutet ska skickas till
Plan- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000778 021

§170

Förvärv av aktier i Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar förvärva fem (5) aktier i Inera AB av SKL
Företag AB för en total köpeskilling om 42 500 kr i enlighet med föreslaget
aktieöverlåtelseavtal
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal
Sammanfattning av ärendet
För att skapa förutsättningar för ett gemensamt nationellt arbete med
kommunsektorns digitalisering erbjuds landets kommuner att förvärva aktier
i Inera AB. Syftet med ett gemensamt ägande av Inera är att kommunerna
skall få bättre möjligheter att tillsammans med andra kommuner bedriva en
samverkande utveckling och få bättre förutsättningar till
verksamhetsutveckling och effektivisering. Genom gemensamt ägande ökar
möjligheterna att optimera resurser genom att dela på utvecklingskostnader.
Vidare skapas bättre förutsättningar för att minska tid och kostnader för
upphandling och införande av nya digitala tjänster samt erbjuds förbättrade
möjligheter att utveckla standarder för kommunsektorn vilket kan ge
marknaden större intresse för innovation
Norrtälje kommuns insats är begränsad till ett förvärv av fem (5) aktier i
bolaget utan ytterligare ekonomiska åtaganden.
För frågor och svar kring förvärvet och Ineras verksamhet se nedan angiven
länk samt till tjänsteutlåtandet bifogade dokument.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 160, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 152, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2017.
Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommun
styrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
IT-enheten
Ekonomichef
IT-chef
Kommundirektör
Bitr kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(47)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Kommunfullmäktige

§171

Dnr 2017-000734 001

Näringslivsstrategi för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategi för Norrtälje
kommun.
Protokollsanteckning
Moderaterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har enligt gällande översiktsplan målet att skapa 7000 nya
arbetstillfällen till år 2040. Syftet med en näringslivsstrategi är att tydliggöra
och prioritera de insatser som kommunen har rådighet över och som stärker
förutsättningarna för de aktörer som förväntas skapa nya arbetstillfällen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 163, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 154, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 maj 2017.
Näringslivsstrategi för Norrtälje kommun.
Sammanfattning av workshops om näringslivsstrategin.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S), Kjell Jansson (M), Henrik Hedensiö (M), Anders Fransson
(ROOP), Anders Olander (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Robert Beronius (L) och Lotta Lindblad Söderman yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Tillväxt- och utvecklingschef Linda Börjesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning ärende 16 KF den 28 augusti 2017

Moderaterna anser att Näringslivsstrategin är för otydlig.
Skrivningarna är allmänt hållna. Det finns inte några konkreta mål
endast ”strategiska inriktningar” Förutsättningen för att kommunen
ska upplevas som företagsvänlig är ett tydligt och tillgängligt
ledarskap. Raka besked inom rimlig tid. Kommunstyrelsens
ordförande har en nyckelroll. Vi anser inte att beslutet skadar
kommunen, därför deltar vi i beslutet.

Gruppledare Moderaterna
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§172

Dnr 2017-000777 001

Resepolicy för Norrtälje kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av tidigare resepolicy anta
förslag till ny resepolicy för Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av uppkomna behov av att uppdatera tidigare resepolicy har
kommunstyrelsekontoret arbetat fram en ny resepolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 164, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 156, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2017.
Resepolicy.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Hedensiö (M) och Anders Fransson (ROOP) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och kontor
Samtliga förvaltningsdirektörer
Ekonomichef
Personalchef
Kommunikationschef
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§173

Dnr 2017-000776 000

Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning
2017-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till Norrtälje kommuns plan för
kompetensförsörjning 2017-2021.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021 har som syfte
att utifrån verksamhetens uppdrag och mål samt analys av befintlig
kompetens tydliggöra kommande kompetensbehov och säkerställa att
Norrtälje kommun har de kompetensmässiga förutsättningarna att uppnå de
mål som fastställts i respektive verksamhets verksamhetsplan. Planen ska
även bidra till att det övergripande personalpolitiska målet Norrtälje
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över
sitt samhällsuppdrag uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 165, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 157, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2017.
Plan för Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och kontor
Personalchef

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr 2017-000297 091

Besvarande av motion från Mikael Strandman (SD) om
att Norrtälje kommun ska begära anstånd i mottagandet
av kommunanvisade nyanlända (2016:38)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 20 februari 2017 och
föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att meddela Migrationsverket att
med hänvisning till rådande bostadssituation i kommunen kommer Norrtälje
kommun att avstå från allt mottagande av kommunanvisade nyanlända under
2017-2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 1.66, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 159, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2017.
Motion om att Norrtälje kommun ska begära anstånd i mottagandet av
kommunanvisade nyanlända (2016:38).
Yttrande och beslut från socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Strandman (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Omröstning begärs
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 54 ja-röster och 7 nej-röster
beslutar avslå motionen.
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Dnr 2013-002100 091

§175

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) och
Eleonor Rosenquist om att utöka uttaget av föräldradagar hos fäder - en målsättning om ett jämställdare
Norrtälje
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning
till Norrtälje kommuns plan för mångfald och jämställdhet 2016-2018
antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2016.
Reservationer
Moderaternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 9 december 2013 och
föreslår att lämplig förvaltning/-ar tar fram förslag på åtgärder för att locka
fäder att ta ut högre andel av föräldraledigheten. Kommunfullmäktige
beslutade den 20 juni 2016 anta Norrtälje kommuns plan för mångfald och
jämställdhet 2016-2018. Ett av målen är att: I Norrtälje kommun har vi en
arbetsorganisation och ett arbetssätt som gör det möjligt att förena
förvärvsarbete och föräldraskap. Vårdnadshavare uppmuntras att i samma
utsträckning utnyttja föräldraledigheten. Hur föräldraledigheten fördelas
regleras i Socialförsäkringsbalken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 167, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 160, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2017.
Motion om att öka uttaget av föräldradagar hos fäder - en målsättning om ett
jämställdare Norrtälje från Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V).
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Bino Drummond (M) och Ann Lewerentz (M) yrkar avslag på motionen.
Lena Rehnberg (SD) och Christina Hamnö (V) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sian

Utdragsbestyrkande
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§176

Dnr 2016-001393 091

Besvarande av motion från Irene Brändström (ROOP)
och Anders Fransson (ROOP) angående lärares vidare
utbildning genom lärarlyftet med bibehållen lön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Roslagens Oberoende partis ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 26 september 2016, och
föreslår att Norrtälje kommun, för att locka till sig behöriga och legitimerade
lärare till kommunens skolor i takt med aktuella och kommande
rekryteringsbehov, beslutar att befintliga, redan anställda lärare och de som
successivt rekryteras, ska erbjudas fortbildning och vidareutbildning med
bibehållen lön. Med hänvisning till yttrandet från barn- och skolnämnden
och utbildningsnämnden samt de ekonomiska konsekvenserna som förslaget
innebär föreslår kommunstyrelsekontoret att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 168, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 161, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2017.
Motion angående lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen
lön från Irene Brändström (ROOP) och Anders Fransson (ROOP).
Yttrande barn- och skolnämnden.
Beslut från barn- och skolnämnden.
Yttrande från utbildningsnämnden.
Beslut från utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) och Robert Beronius (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anders Fransson (ROOP) och Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till
motionen.

Utdragsbestyrkande
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Robert Johansson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 51 ja-röster, 6 nej-röster
och 4 som avstått beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000017 091

§ 177

Besvarande av motion från Ingmar Ögren (SD) och
Mikael Strandman (SD) avseende komplettering av
kommunens VA-policy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår justering av punkt 3.4 i kommunens gällande VA-policy.
1 bakgrunden till motionen lyfts ett exempel "investering för VA för
vikingaby vid Storholmen" där nollalternativet torrtoalett ansågs
otillfredsställande. Punkt 3.4 i VA-policyn förordar gemensam anläggning
framför enskild och betyder att en anläggning som betjänar fler fastigheter är
att föredra framför att fastigheterna har enskilda anläggningar där så är
lämpligt. Avseende lämplighet beaktas vanligtvis ekonomiska, juridiska,
miljömässiga och tekniska aspekter. Detta förtydligas även genom punkterna
3.1 - 3.3 i VA-policyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 169, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 162, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 maj 2017.
Motion från Sverigedemokraterna avseende komplettering av kommunens
VA-policy.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Olander (C) och Mats Wedberg (MP) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.
Ingmar Ögren (SD) yrkar bifall till motionen.
Tommy Lundqvist (C) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr 2014-002777 091

Besvarande av motion från Anders Fransson (ROOP)
och Irene Brändström (ROOP) om införande av
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående projekt
inom kommunen.
Reservationer
Roslagens Oberoende partis och Liberalernas ledamöter och tjänstgörande
ersättare reserverar sig till förmån eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 15 december 2015 och
föreslår att Norrtälje kommun ska införa medborgarförslag.
Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt för den som är
folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom
kommunens ansvarsområden. Det innebär att fullmäktige inledningsvis
måste bestämma om ett ärende ska behandlas av fullmäktige själv eller om
det ska överlåtas till berörd nämnd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 170, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 163, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2017.
Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) om
införande av medborgarförslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Fransson (ROOP) och Lennart Rohdin (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfull
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-002778 091

§179

Besvarande av motion från Anders Fransson (ROOP)
och Irene Brändström (ROOP) om inrättande av fasta
medborgarkontor samt en mobil enhet i kommunens
tätorter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till pågående
projekt inom kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in på kommunfullmäktige den 15 december 2015 och
föreslår att Norrtälje kommun inrättar fasta medborgarkontor samt en mobil
enhet i kommunens tätorter. Norrtälje kommun har initierat ett arbete med
projekt ”En sammanhållen kommun” som syftar till att tydliggöra för
invånare vad kommunen arbetar med för frågor som rör alla kommunens
delar. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om förslag till inriktningar för
stöd i den fortsatta processen med att ta fram ett landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsprogram för att bidra till positiv utveckling på
landsbygden i samspel med viktiga serviceorter och Norrtälje stad. Norrtälje
kommun kommer att öppna ett kontor i Hallstavik där två kommunvägledare
från kontaktcenter kommer att placeras. Inom Bygg- och miljökontoret har
arbete bedrivits för att utöka möjligheterna för allmänheten att nå
kommunen.
Mot bakgrund av dessa satsningar anses motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, § 171, den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 164, den 7 juni 2017.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 april 2017.
Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) om
inrättandet av medborgarkontor samt en mobil enhet i kommunens tätorter.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(47)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Kommunfullmäktige

§ 180

Dnr 2017-000899 091

Motion från Nils Matsson (M) om Medborgarskapsceremoni
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Nils Matsson (M) lämnar in följande motion om Medborgarskapsceremoni
för nyblivna svenska medborgare.
”Motion etc..........” Bilaga § 180.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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M o tio n angående M edborgarskapscerem oni
Sedan år 2015 är en medborgarskapsceremoni obligatorisk för kommunerna att anordna.
Länsstyrelsen har på sitt ansvar att beskriva hur man kan göra. Det finns exempel från ett antal
kommuner på deras hemsida.
Medborgarskapsceremonin brukar innehålla ett välkomsttal av exempelvis kommunfullmäktiges
ordförande. Därefter brukar de nya medborgarna uppmärksammas personligen och kommunen
överlämnar ett skriftligt minnesbevis exempelvis ett diplom, en liten gåva med anknytning till bygden
och/eller en svensk flagga. Även ett skriftligt minnesbevis undertecknat av kommunrepresentant kan
överlämnas.
Medborgarskapsceremonin brukar även innehålla underhållning och tal av inbjudna som har ett
budskap som är i enlighet med medborgarskapsceremonins syfte. Det kan bjudas på förtäring, såsom
fika, smörgåsbord eller buffé.
Minsta gemensamma nämnare för ceremonierna är:
Gärna nationaldagen
Litet att äta, till exempel smörgåstårta eller fika
Tal
Underhållning
Diplom
En liten gåva
Finansieringen ingår i statsbidraget med ca 30.000 kr (50 öre per innevånare).

Jag föreslår att
Norrtälje kommun anordnar^en medborgarskapsceremoni varje år för nya medborgare
A ''
{ '
Nils Matsson (M)

Segerboda den 13 juni 2017

Antagen som M-gruppmotion Norrtälje den 14 juni 2017
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§181

Dnr 2017-000422 091

Motion från Anders Fransson (ROOP) med begäran om
extern utredning av Norrtälje kommuns fastighetsaffärer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP) lämnar in följande motion med begäran om extern
utredning av Norrtälje kommuns fastighetsaffärer.
Motion etc..........Bilaga § 181.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje kommunfullmäktige

Begäran om extern utredning av Norrtälje kommuns fastighetsaffärer.

Med anledning av material som vi fått ta del av under de senaste veckorna
begär vi härmed att kommunfullmäktige tillsätter en kommission som ges
uppdraget att utreda kommunens fastighetsaffärer.
I materialet som vi tagit del av finns bland annat uppgifter om att brott
mot kommunallagen skulle ha begåtts utan att detta lett till någon åtgärd,
att mark sålts utan öppet anbud och att stöd lämnats av kommunens
bolag till privata företagare.
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot förvärv och överlåtelse av
Rostrum Fastighets AB, marken vid fastigheten Förrådet, Stadshotellet
och avtalet kring Norrtelje Porten.
Norrtälje som ovan
Anders Fransson
Gruppledare
Roslagens Oberoende parti
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§ 182

Dnr 2017-001178 091

Motion från Kjell Jansson (M) om turlistan för färjleden
Furusund - Blidö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) lämnar in följande motion om turlistan för fäijleden
Furusund-Blidö.
”Motion etc............” Bilaga § 182.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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M otion till Kommunfullmäktige ang. Färj leden FurusundBlidö.
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Färjleden Fumsund- Yxlan invigdes 1954 av dåvarande
Landshövdingen. Han framförde att färjan var en förlängning av
vägnätet. Färjan mellan Blidö och Yxlan kom året efter. Turlistan som
gällde vid invigningen är i princip oförändrad. Detta trots att
biltrafiken har ökat extremt sedan dess. Färjleden trafikeras idag av ca:
en halv miljon resenärer årligen. Färjorna har blivit väsentligt större
idag 50-60 bilar mot när leden öppnade 8-10 bilarsfärjor. Turlistan
behöver moderniseras med ökad turtäthet året runt. Blidöbygden är en
mycket levande entreprenörsbygd vilket alstrar mycket transporter och
persontrafik. På Blidö finns även ett framgångsrikt åkeri med fem
långtradare som dagligen kör många transporter an grus och maskiner
till Yxlan och Blidö. Blidöbygden behöver tätare fårjeturer för att inte
utvecklingen ska stagnera. Jag anser att turtäten bör vara var 20 minut.
Detta skulle göra en tur till per timma. Dessutom anser jag att
systemet att kalla färjan för att åka med från kl.22.30 är högst
omodernt system som bör avvecklas.

Jag hemställer att Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen
att förhandla med Färjerederiet och Trafikverket om att turlistan
moderniseras med 20 minuters trafik.

i A

m

^W w

KjelFJa

h (M)

Norrtälje den 21 augusti 2017
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§183

Dnr 2017-001173 092

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om ekonomiska konsekven
ser av skolstrukturbeslutet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras nästa gång.
Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om ekonomiska
konsekvenser av skolstrukturarbetet.
”Interpellation etc............” Bilaga § 183.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till ordföranden i barn- och skolnämnden
angående ekonomiska konsekvenser av skolstrukturbeslutet
Beslutet om ny skolstmktur för Norrtälje kommun som fullmäktige beslutade om i juni 2016 innehöll
ingen ekonomisk konsekvensanalys. Liberalerna framförde då kritik mot detta, men svaret från
samverkans styret har varit undvikande. I slutet av juni tidigare i år (2017) framförde dock barn- och
skolnämndens ordförande (Olle Jansson) i ett socialt media att nedläggningen av de fem skolorna
Närtuna, Singö, Björkö-Arholma, Rånäs och Herräng redan medfört en besparing på sex miljoner
kronor. Liberalerna har dock tidigare fått beskedet att nedläggningen av dessa skolor endast har en
positiv inverkan på barn- och skolnämndens ekonomiska resultat med 284 000 kr/år.
I november ska en folkomröstning hållas om skolstrukturen. Det vore då bra om medborgarna har
rätt fakta att utgå från vid sitt beslut om hur de ska rösta.
Med anledning av detta undrar jag:
1. Med hur mycket har nedläggningen av de fem ovanstående skolorna påverkat barn- och
skolnämndens ekonomiska resultat, med beaktande av att även eventuella intäkter och
kompensation för hyreskostnader bortfaller?
2. Kan du redogöra för vilka kostnader du har beaktat vid denna uträkning?

Robert Beronius
Liberalerna i Norrtälje kommun
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Dnr 2017-001174 092

§ 184

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om genomförandet av
skolstrukturbeslutet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras nästa gång.
Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om genomförandet av
skolstrukturarbetet.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 184.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till ordföranden i barn- och skolnämnden
angående genomförandet av skolstrukturbeslutet
Ökad byggnation och ökad inflyttning till Norrtälje tätort innebär att kommunen behöver ha god
framförhållning i sin planering av platser inom förskola och grundskola. Framförhållningen tycks
dock inte vara så god som man skulle kunna önska och därtill ökar trycket på de kommunala
grundskolorna i Norrtälje tätort även av andra beslut, exempelvis beslutet att lägga ner Rådmansö
högstadium och istället erbjuda dessa elever plats vid Grindskolan och vid Roslagsskolan.
I underlaget till ny skolstruktur som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 stod det att en ny
högstadieskola skulle stå klar i Norrtälje tätort till hösten 2017. N u är hösten 2017 här. Var finns den
högstadieskolan?
I väntan på att den nya högstadieskolan ska stå klar har tillfälliga baracker ställts upp vid Grindskolan
för att ta emot eleverna som tidigare gick vid Rådmansö högstadium. Dessa baracker kostar
kommunen över en miljon kronor per år att hyra.
Förutom en utlovad ny högstadieskola innehöll underlaget till ny skolstruktur också förslag om
utbyggnad av Parkskolan för tre paralleller F-6 och enligt underlaget var Parkskolan lokaler ”i
undermåligt skick och 80 av de 230 elevplatserna är i dag i paviljonglösning. Ett beslut om
renovering/ombyggnad alternativt avveckling och uppförande av ny, minst tre-parallell F-6 skola för
ca 500 elever i området, måste fattas omgående.”.
D et är svårt att med blotta ögat se att något av detta har genomförts och man kan lätt få intrycket av
att samverkansstyret fokuserat på avveckling instället för utveckling.
Med anledning av detta undrar jag:
1. N är kan en ny permanent högstadieskola väntas stå klar i Norrtälje tätort?
2. H ur kommer det sig att högstadieskolan inte stått klar till hösten 2017 som utlovat?
3. Har något beslut fattats angående Parkskolans lokaler och genomförandet av tre
paralleller F-6 skola?
4. O m svaret på ovanstående fråga är nej. Varför inte?

Robert Beronius
Liberalerna i Norrtälje kommun

1

.

Liberalerna

Interpellation till ordföranden i barn- och skolnämnden
angående kulturskolan
Meningsfull fritid är något som alla barn i Sverige borde ha rätt till. Den kommunala kulturskolan är
en viktig aktör när det gäller att utveckla barn och ungdomars kulturintressen på fritiden. Med kort
varsel meddelades i maj (chock)beslutet att flera barn inte längre skulle kunna ta del av det
kulturutbud som kulturskolan tidigare erbjudit. Några dans- och teaterkurser erbjuds inte denna höst.
Detta trots att det av den verksamhetsplan som kommunfullmäktige har antagit framgår att sådan
verksamhet ska erbjudas mot avgift (vara avgiftsfinansierad).

Med anledning av detta undrar jag:
1. Anser du att beslutet att upphöra med dans- och teaterverksamheten vid kulturskolan är
förenligt med den verksamhetsplan som fullmäktige beslutat?
2. Vilken besparing medför beslutet att inte erbjuda dans- och teaterverksamheten vid
kulturskolan?
3. Kommer du vidta några åtgärder för att kulturskolan förblir en kulturskola och inte bara
en musikskola och i fall vilka?

Robert Beronius
Liberalerna i Norrtälje kommun
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§ 185

Dnr 2017-001176 092

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om kulturskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras nästa gång.
Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om kulturskolan.
”Interpellation etc....... ” Bilaga § 185.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerande? sign
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§ 186

Dnr 2017-001177 092

Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och
skolnämndens ordförande om lokaler för förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras nästa gång.
Beslutande sammanträde
Robert Beronius (L) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till bam- och skolnämndens ordförande om lokaler för
förskolor.
Interpellation etc............” Bilaga § 186.

Beslutet ska skickas till

Barn- och skolnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Liberalerna

Interpellation till ordföranden i barn- och skolnämnden
angående lokaler för förskolor
Ökad byggnation och ökad inflyttning till Norrtälje tätort innebär att kommunen behöver ha god
framförhållning i sin planering av platser inom förskola och grundskola. Framförhållningen tycks
dock inte vara så god som man skulle kunna önska. Enligt tjänsteutlåtanden från barn- och
skolnämnden behövs det bara inom Norrtälje tätort 500 nya förskoleplatser inom 10 år, varav 200
nya förskoleplatser inom tre år. Därutöver är Palettens förskola i mycket dåligt skick och måste enligt
ett tjänsteutlåtande ersättas inom en snar framtid. Även Blåklintens förskola består av en tillfällig
paviljonglösning, som behöver ersättas av en permanent förskola i området.
Med anledning av detta undrar jag:
1. Vilka åtgärder avser du vidta för att motverka att en brist på förskoleplatser uppstår?
2. Finns det någon åtgärd som inte innebär uppställning av fler baracker?
3. Finns det någon plan för nya lokaler för Palettens och Blåklintens förskola och hur ser i
så fall den planen ut?

Robert Beronius
Liberalerna i Norrtälje kommun
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§ 187

Dnr 2017-001181 092

Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrel
sens ordförande om kommunens planavdelning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras nästa gång.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens plan
avdelning.
”Interpellation etc..........” Bilaga § 187.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

42(47)

Planavdelningen.
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Planavdelningen är den största nyckeln till att kommunens nyproduktion av
Bostadsbyggande fungerar. Under innevarande mandatperiod har avdelningen
inte haft förmåga att få fram särskilt många detaljplaner. Den 30 juni 2017 hade
endast 10 detaljplaner beslutats denna mandatperiod. Av dessa så har den
tidigare borgerliga styret berett och del beslutat om samtliga 10 stycken. Vad jag
förstår är det nyordning på planavdelningen att samtliga detaljplaner ska
produceras i egen regi av avdelningen. Ett beslut som vad jag erfar inte
behandlats av Kommunstyrelsen? Flera byggherrar och privatpersoner larmar
om att de först får positivt planbesked av tjänstemännen, och sedan får till svar
att vi möjligen kan starta arbetet med planen tidigast 2020 eller 2021. Detta är
naturligtvis helt oacceptabelt. Kommunens bostadsbyggande riskerar att helt
bromsa in från 2018 och framåt.

Mina Frågor:
1. Vad kommer du att göra för att få ordning på Planavdelningen?
2. Tycker du i egenskap som ansvarig politiker att det är rättssäkert att
tjänstemännen beslutar att endast göra arbetet i egen regi på delegation?
3. Vad är orsaken att kommunen inte vill att byggherrar får göra
planförslaget med konsulter i samråd med kommunen?

2 1
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§ 188

Dnr 2017-001008 102

Bengt Ericsson (C), avsägelse av uppdrag som
ordförande i Stiftelsen Roslagsmuseet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Bengt Ericsson (C) begärt entledigande och
väljer Berit Jansson (C) till ny ordförande i Stiftelsen Roslagsmuseet till och
med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Ericsson (C) avsäger i skrivelse 2017-07-03 uppdrag som ordförande i
Stiftelsen Roslagsmuseet.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Bengt Ericsson
Berit Jansson
Roslagsmuseet
Registret

Utdragsbestyrkande
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§189

Dnr 2017-001003 102

Johan Österberg (ROOP), avsägelse av uppdrag som
ledamot i barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Johan Österberg (ROOP) begärt entledigande
och väljer Robert Johansson (ROOP) till ny ledamot i barn- och
skolnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Johan Österberg (ROOP) avsäger sig i skrivelse 2017-06-19 uppdrag som
ledamot i barn- och skolnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Johan Österberg
Robert Johansson
Barn- och skolnämnden
Registret
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-001214 102

§ 190

Robert Johansson (ROOP), avsägelse av uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Robert Johansson (ROOP) begärt entledigande
och väljer Magnus Jegréus (ROOP) till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Robert Johansson (ROOP) avsäger sig i skrivelse 2017-08-24 uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Robert Johansson
Magnus Jegréus
Utbildningsnämnden
Registret
Löneavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§191

Dnr 2017-001071 102

Sara Hansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämn
den
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar Sara Hansson (S) entledigande från uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunkansliet begära ny sammanräkning
hos länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sara Hansson (S) avsäger sig i skrivelse 2017-08-13 uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Olle Jansson (S) redovisar valberedningens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Sara Hansson
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Utbildningsnämnden
Registret
Löneavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Dnr 136866

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna

Dnr 2017-3 042
Ekonomisk månadsrapport per maj 2017 för kommunen och bolagen
Dm 17-1238 042
Revisionsberättelse 2016 för Norrtälje Naturvårdsstiftelse
D m 2017-9 102
Sammanräkningsprotokoll ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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