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Estefanía Luna Delgado
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Ärendelista
§173

Val av justerare

§174

Tillkännagivande om justering

§175

Information från Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

§176

Information från kommunstyrelsen

§177

Information från revisorerna

§178

Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige 2020

§179

§181

Antagande av detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 i Blidö
församling
Godkännande av markanvisningavtal för del av fastigheten Tälje 2:103,
Tallhöjden i Norrtälje stad
Godkännande av markanvisningsavtal för del av Tälje 2:195

§182

Investering 2020 - VA-anläggning i Älmsta etapp 2

§183

Investering 2020 - Rimbo avloppsreningsverk ombyggnation rötkammare
samt ny externslam mottagning
Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

§180

§184
§185
§186

§187
§188
§189

§190
§191
§192
§193

§194

§195

Justerandes sign

Fastställande av sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i
Norrtälje kommun
Fråga till ordförande i socialnämnden, Åsa Wennerfors (L) från Yvonne
Svensson (ROOP)
Fråga till barn och skolnämndens ordförande, Robert Beronius (L) från
Jacob Heitmann (SD) angående skolskjuts
Fråga till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från
Britt-Mari Bardon (V) avseende internationella Engelska skolans
etablering
Fråga till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från
Ulrika Falk (S) avseende kommunala förskolor i Norrtälje
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) avseende hotet mot Norrtäljemodellen
Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L)
från Britt-Mari Bardon (V) avseende Elevhälsans framtid
Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L)
från Britt-Mari Bardon (V) gällande Internationella Engelska skolans
etablering
Interpellation till teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy
Lundqvist (C) från Yvonne Svensson (ROOP) angående farlig
vägkorsning i Häverödal
Motion från Ulrika Falk (S) Margareta Lundgren (S) Hanna Stymne Bratt
(S) och Ingrid Markström (S) avseende inför heltid som norm i Norrtälje
kommun
Utdragsbestyrkande
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§196

§202

Motion från Lenneke Sundblom (S) och Margareta Lundgren (S)
gällande låt den nya skolan i Älmsta bli en mötesplats för hela
Väddöbygden
Tyra Blum (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ny ersättare
Gunnar Enlund (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden, samt val av ny ledamot
Lilja Olander (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden, samt val av ny ersättare
Emma Wicksell (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden, samt val av ny ersättare
Val av ny ledamot i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras efter Martin
Thengqvist (L)
Nominering av begravningsombud i Norrtälje kommun till Länsstyrelsen

§203

Val av ledamot i KSON, efter Joanna Lewerentz (M)

§204

Meddelanden

§205

Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från
Norrtälje sjukhus
Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP), utvecklingsprogram för
fritidshem
Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) gällande att upprätta
miljöstation i Rånäs
Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal
lärarutbildning
Svar på motion från Bertil Karlsson (V) om
kollektivt/gemensamhetsboende
Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående ny vänthall i
Hallstavik
Svar på motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD) gällande
att upprätta vänthall i Hallstavik
Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om kommunala bostadskön
och ensamma nyanlända män
Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström
(ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje
Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Magnus Jégreus
(ROOP) angående verksamhet vid Tingshuset, Norrtälje, Vasagatan 2
Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om åtgärder i Grisslehamn

§197
§198
§199
§200
§201

§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
Justerandes sign

Svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson (ROOP)
angående bygdeskolor
Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa
trafikplats
Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till
lek utomhus
Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
klimatomställningsplan
Utdragsbestyrkande
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§220
§221

Justerandes sign

Svar på motion från (SD) angående att verka för snabbuss mellan
Norrtälje och Stockholm
Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om införande av
integrationsplan i Norrtälje

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista och omröstningsprotokoll
Norrtälje kommunfullmäktige
Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

Votering

Ledamöter
Bino Drummond

M

Distansdeltagare

Staffan Tjörnhammar

M

N

JA

Ann Lewerentz

M

N

JA

Lotta Lindblad Söderman

M

N

JA

Roland Brodin

M

N

JA

Henrik Hedensiö

M

Distansdeltagare

Linda Hiort af Ornäs
Joanna Lewerentz
Lundgren
Annette Tagesson

M

N

JA

M

N

JA

M

F

Kjell Jansson
Nils Matsson
Nina Jones

M

F
N

Bo Wetterström

M

N (Roland Brodin §180)

Sören Forslund
Anders Olander
Per Lodenius
Emelie Löthgren
Patrik Dahl
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Robert Beronius
Åsa Wennerfors
Elisabet Ek
Nicklas Salmin
Göte Vaara
Bengt Karlström
Ulrika Falk

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

F
N
Distansdeltagare
Distansdeltagare
Distansdeltagare
N
N
N
N
Distansdeltagare
F
N
N
F
N

NEJ

Olle Jansson

S

N

NEJ

Hanna Stymne Bratt

S

N

NEJ

Aleksandar Srndovic
Lenneke Sundblom
Anders Jonsson

S

N
N

NEJ

Margareta Lundgren

S

Justerandes sign

M
M

S
S

Ja/Nej

JA

F

JA

JA
JA
JA
JA

JA
JA

N

NEJ
NEJ

N

NEJ
Utdragsbestyrkande
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Måns Nilsson

S

F

Ingrid Markström

S

Distansdeltagare

Conny Andersson
Kerstin Bergström
Kristian Krassman
Catharina Erdtman

S

Distansdeltagare
F
Distansdeltagare

Lars Sundberg
Ethel Söderman Sandin
Marcus Granström

S

Ola Nordstrand

V

N

JA

Britt-Mari Bardon

V

N

NEJ

Johannes Folkesson

V

Distansdeltagare

Mats Wedberg

MP

F

Camilla Rydstrand

MP

N

NEJ

Mats Wilzén
Mikael Strandman
Andrea Kronvall

MP

N
N

NEJ

Britt-Mari Canhasi

SD

N

NEJ

Karl-Göran Edberg
Sören Karlsson
Ingmar Ögren

SD

N
F

Ej röstat

Tina Sandberg
Mikael Söderqvist
Lóránt Alföldi
Sune Rehnberg
Yvonne Svensson
Johan Österberg

SD

Ersättare
Jens Andersson
Jörgen Jansson
Kenneth Hagström
Åsa Malmström
Janeth Tjörnhammar
Susanne Lippert Enquist
Klas Zettergren
Jane Trepp
Gunnar Englund
Maria Lodenius
Veronika Areskoug
Justerandes sign

S
S
S
S
S

SD
SD

SD
SD
SD
SD

F
Distansdeltagare
Distansdeltagare
Distansdeltagare

NEJ

Distansdeltagare

F
Distansdeltagare
F
F
F

SD
ROOP N
ROOP N (Yvonne Svensson §181)

M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L

NEJ

F
Distansdeltagare
Distansdeltagare
F
F
F
F
Distansdeltagare
Distansdeltagare
F
Distansdeltagare
Utdragsbestyrkande
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Alexander Castman
Rolf Nielsén
Monali Rulander Egserius
Leif Johansson
Susanne Kjelldahl Almqvist
Anders Lidén
Christina Pettersson

L
L
KD
KD
S
S
S

Distansdeltagare
Distansdeltagare
F
F
F
Distansdeltagare

Björn von Born

S

F

Maija Kohtanen

S

F

Andreas Hofbauer

S

F

Margareta Sundström

S

Distansdeltagare

Roger Berglund

S

F

Jessica Hilwëyn

V

Distansdeltagare

Ingela Brinkefeldt

V

Distansdeltagare

Tyra Blum

MP

F

Andreas Hagstedt
Helena Ekekihl
Roger Harvidsson
Jacob Heitmann
Thomas Högbom
Morgan Kjelldahl
Gunilla Lindgren
Björn Rudolfsson

MP

F
Distansdeltagare

SD
SD
SD
SD

Distansdeltagare

F
N (Sune Rehnberg § 173-221)

N (Ingmar Ögren § 173-221)
SD
Distansdeltagare
ROOP Distansdeltagare
ROOP Distansdeltagare

Ledamöter (61)

Närvarande
Frånvarande
Distansdeltagare

Ersättare (34)

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
Distansdeltagare
Närvarande
Distansnärvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Ledamöter och ersättare
(95)

Justerandes sign

NEJ
Ej röstat

31
15
15
2
16
2
16
33
31
31
31

Utdragsbestyrkande
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§173

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Nicklas Salmin (L) och Anders Jonsson (S) att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§174

Tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justering sker den 21 oktober klockan 15.00 på
kommunstyrelsekontorets kansli.
Det antecknas att dagens fullmäktigesammanträde i laga ordning kungjorts och att kungörelsen
översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, samt lagts ut på
kommunens hemsida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§175

Information från Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Sammanfattning av ärendet
Ingen information förelåg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§176

Information från kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Anders Olander (C) kommunstyrelsens vice ordförande, informerar om att Norrtälje kommun kommer
få en ny mobil provtagningsstation för Covid-19 som kommer placeras vid Sportcentrum, bokning
sker via 1177 eller appen Alltid öppet. Samt att datainspektionen har gett Norrtälje kommun tillstånd
om att sätta upp kameror vid parkeringen i Ledinge.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§177

Information från revisorerna
Sammanfattning av ärendet
Johnny Karlsson (S), kommunrevisor, informerar om åttamånadersrapporten från Kapellskärshamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nya ärenden

§178

Dnr KS 2020-1648

Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdesdatumet från den 21 december till den 14
december. Sammanträdet kommer att ske dagtid och starta klockan 09.00. Vidare har presidiet med
anledning av detta beslutat att ändra tiden för fullmäktiges sammanträde i november till klockan
17.30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har tidigare blivit informerad av kommunstyrelsen ordförande om att
på grund av rådande omständigheter kommer inte kommunstyrelsen ha möjlighet att upprätta en
budget före oktober månads utgång. På grund av detta har fullmäktiges presidium beslutat att det
finns särskilda skäl i enlighet med kommunallagen för att behandla budgetförslaget i december
månad. Det innebär att kommunstyrelsen senast före november månads utgång ska upprätta ett
förslag till budget för nästkommande planeringsperiod. Det innebär att kommunfullmäktige presidium
har beslutat att ändra sammanträdesdatumet från den 21 december till den 14 december.
Sammanträdet kommer att ske dagtid och starta klockan 9.00. Vidare har presidiet med anledning av
detta beslutat att ändra tiden för fullmäktiges sammanträde i november till klockan 17.30.

Beslutsunderlag
§25 Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunfullmäktiges
presidiums förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§179

Dnr KS 2015-1442

Antagande av detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 i Blidö
församling
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 i Blidö församling.

Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att ändra ändamålen från hamnändamål och park eller plantering till
bostadsändamål. Syftet är också att bekräfta befintliga byggnader på fastigheterna, samt att
säkerställa att bebyggelse på fastigheten utformas på ett sätt som är förenligt med
byggnadstraditionen i området.

Beslutsunderlag
§140 KS Antagande av detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 i Blidö församling

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§180

Dnr KS 2020-764

Godkännande av markanvisningavtal för del av fastigheten Tälje 2:103,
Tallhöjden i Norrtälje stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2:103 i,
Tallhöjden, Norrtälje stad, mellan Roslagsbostäder AB (Org. nr. 556045-3291) och kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisningsavtalet är en omstart med Roslagsbostäder avseende projekt Tallhöjden, del av Tälje
2:103. Markanvisningsområdet avser del av den detaljplan som kommer tas fram för projektet.
Resterande del av detaljplaneområdet är tänkt att överlåtas till annan part efter samråd. I samband
med marköverlåtelseavtal överlåts området till Roslagsbostäder med äganderätt för uppförande av
ca 75 hyresrätter för en köpeskilling om 1.850 kr/kvm ljus BTA samt erläggande av
exploateringsbidrag. Markanvisningen innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen då full
kostnadstäckning inte erhålls. Bedömning är ändå, utifrån områdets förutsättningar, att projektet är
ekonomiskt lönsamt.

Beslutsunderlag
§143 KS Godkännande av markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2_103, Tallhöjden, i
Norrtälje stad

Beslutande sammanträde
Roland Brodin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör Anna Keskitalo
Charlotte Köhler
Sofia Besson
Liv Braathen
Helena Purmonen
Anneli Andersson
Roslagsbostäder
Per Bergströmer (per.bergstromer@roslagsbostader.se
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§181

Dnr KS 2020-1214

Godkännande av markanvisningsavtal för del av Tälje 2:195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Tälje 2:195, inom
Övre Bryggårdsgärdet, mellan Famera Skola 1 AB (org.nr 559257-2647) och Norrtälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
I Norrtälje stad är behovet av nya skolplatser stort i takt med den växande befolkningen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför godkännande av markanvisningsavtalet mellan Famera
Skola 1 AB (”Bolaget”) och kommunen för uppförande av en ny grundskola för F-9 med plats för upp
till ca 860 elever på del av Tälje 2:195. Skolprojektet ingår som en del i stadsomvandlingsprojektet
Övre Bryggårdsgärdet. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och marköverlåtelseavtal tecknas
mellan parterna avses markområdet överlåtas till Bolaget mot en markersättning om 3000 kr/ kvm
BTA, vilket innebär en förväntad intäkt på 25-30 mnkr i enlighet med markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag
§144 KS Godkännande av Markanvisningsavtal för del av Tälje 2:195 avseende ny grundskola inom
projekt Övre Bryggårdsgärdet, i Norrtälje Stad

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Ulrika Falk (S) reserverar sig i förmån för eget återremissyrkande och lämnar följande
protokollsanteckning:
"Ett beslut att godkänna markanvisningsavtalet mellan Famera Skola 1 AB och Norrtälje kommun är
ett stort steg mot byggandet av en ny grundskola vid Övre Bryggårdsgärdet, där kommunen ställer
krav på att Internationella Engelska Skolan (IES) ska etablera sig. Vi socialdemokrater motsätter oss
inte etableringen av fristående aktörer inom skolans område, utan för oss är en verksamhets kvalité
och samhällsnytta vägledande. I detta ärende oroar vi oss däremot för vilka konsekvenser den tänkta
etableringen kan komma att ge. Vi ser det som nödvändigt att ansvarig nämnd, Barn- och
skolnämnden, yttrar sig över etableringen innan beslut om en eventuell markanvisning.
Att IES etablerar en större grundskola på en centralt belägen tomt i Norrtälje stad nära
kollektivtrafiken kan på sikt komma att ha stora och långtgående effekter på befintliga skolor inom
hela Norrtälje kommun. Det är svårt att på förhand överblicka vad det kommer att ha för effekter på
kommunens befintliga skolstruktur, bestående av både kommunala och fristående skolor. Vi
socialdemokrater vill därför att det görs en grundlig risk- och konsekvensanalys av etableringen av
IES, där man tar hänsyn till potentiella ekonomiska, pedagogiska och sociala konsekvenser. Det
yttrande som lagts till ärendet inför Kommunfullmäktige pekar på flera risker som måste hanteras. Vi
vill inte se en situation där skolsegregation och risken för skolnedläggningar ökar inom Norrtälje
kommun.
Socialdemokraterna reserverar sig därför mot beslutet till förmån för eget förslag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att ärendet återremitteras för en grundlig analys över vilka konsekvenser en etablering av IES i
kommunen kan komma att leda till, såväl ekonomiskt, pedagogiskt och socialt, samt bedöma
riskerna för ökad skolsegregation och skolnedläggningar
För Socialdemokraterna,
Ulrika Falk (S)"
Yrkanden
Anders Olander (C), Jacob Heitmann (SD), Johan Östberg (ROOP), Camilla Rydstrand (MP), Robert
Beronius (L) och Göte Vaara (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt-Mari Bardon (V) yrkar avslag.
Ulrika Falk (S) yrkar med motiveringen att ärendet återremitteras för en grundlig analys över vilka
konsekvenser en etablering av IES i kommunen kan komma att leda till, såväl ekonomiskt,
pedagogiskt och socialt, samt bedöma riskerna för ökad skolsegregation och skolnedläggningar
Beslutsgång
Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde
eller återremitteras i enlighet med Ulrika Falks (S) återremissyrkande och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör; Anna Keskitalo
Mark- och exploateringsavdelningen
Charlotte Köhler
Sofia Besson
Annie Rämsell
Roger Gustafsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§182

Dnr KS 2020-1042

Investering 2020 - VA-anläggning i Älmsta etapp 2
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anslå 28 000 tkr för åtgärder i VA-anläggningen i Älmsta.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Uppkomna driftkostnader inkl., kapitalkostnader om 976 tkr från och med 2024 finansieras
inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Förnyelse av Älmstas ledningsnät är en prioriterad åtgärd i Norrtälje kommuns VA-plan 2020. Det är
stora problem med tillskottsvatten till Älmsta avloppsreningsverk (ARV) vilket leder till utsläpp av
orenat spillvatten via bräddningar. Kommunen har fått två förelägganden från Länsstyrelsen gällande
åtgärder av tillskottsvatten. Äskandet avser täcka kostnader för åtgärder av redan kända problem till
tillskottsvattnet, ytterligare utredning för att identifiera källor till tillskottsvatten och åtgärder av
dessa.En förnyelseplan för Älmsta ledningsnät behöver i detta arbete tas fram.
Ärendet har behandlats i teknik- och klimatnämnden den 25 augusti 2020.

Beslutsunderlag
§149 KS Investering 2020 - VA-anläggning i Älmsta, etapp 2

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
VA-chef
Förvaltningsdirektör
VA-controller
Verksamhetssamordnare VA
Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§183

Dnr KS 2020-931

Investering 2020 - Rimbo avloppsreningsverk ombyggnation
rötkammare samt ny externslam mottagning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anslå 25 mkr för ombyggnad av rötkammare samt anläggande av ny mottagningsstation för
externt slam vid Rimbo avloppsreningsverk.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 1,5 mkr årligen och finansieras inom VA- kollektivet.
4. Upphäva tidigare beslut KS 2017-0015140 §208 och KS 2019-646 §110.

Sammanfattning av ärendet
För att möta de krav som förändrade förutsättningar ställer samt för att åtgärda ett föreläggande från
länsstyrelsen föreslår VA-avdelningen att följande åtgärder genomförs vid Rimbo
avloppsreningsverk:
 Kapaciteten i rötkammaren ökas från 7000 pe till ca 13 000 pe,
 Biogashanteringen byggs om så att producerad biogas används för uppvärmning av verket
istället för att facklas bort samt,
 Ny mottagningsstation för externslam anläggs.

Beslutsunderlag
§151 KS Investering 2020 - Rimbo Avloppsreningsverk ombyggnation rötkammare samt ny
exterslam mottagning

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Tommy Lundqvist (C) och Olle Jansson (S), och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
VA-avdelningen verksamhetssamordnare
Ekonomiavdelningen
Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§184

Dnr KS 2020-1063

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun enligt bilaga 1.
2. Antagen miljö- och klimatstrategi ersätter tidigare Klimat- och miljöprogram för Norrtälje
kommun (KF 2018-04-16 § 53).

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun ska:
 inrikta kommunens miljö- och klimatrelaterade arbete på lite längre sikt och vara
referensdokument för kommunens ambitioner och fokus i miljö- och klimatarbetet,
 vägleda nämnderna/förvaltningskontoren i deras bedömningar av hur de kan bidra till
aktuella mål och prioriteringar på området,
 utgöra stommen i den årsvisa styrning som kommer till uttryck i form av inriktningsmål och
uppdrag samt resursfördelning i Mål & Budget – genom att utifrån strategin bedöma vad som
respektive år behöver göras ”härnäst”,
Uppföljningen av de prioriterade åtgärderna som väljs ut till Mål och Budget görs i delårsrapporter
och årsredovisningen, med referens till strategins övergripande inriktning. Det är inte beslutet om
strategin i sig, utan graden av efterlevnad av strategin i kommunens ordinarie verksamhet, som
säkerställer att vi lyckas med vårt övergripande mål och ambitionsnivå inom miljö- och
klimatområdet.
Vid beredning i Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 11 augusti 2020 beslutade
arbetsutskottet för egen del att uppdra åt förvaltningen att inarbeta ett antal punkter i revideringen av
strategin. Punkterna framgår av protokollsutdraget i bilaga 2. Förvaltningen har reviderat underlaget
till strategi enligt två av punkterna inför beredning i Kommunstyrelsens arbetsutskott. (Den ena
punkten gäller Trygghets- och säkerhetskontorets yttrande under samberedningen och den andra att
inkludera Landsbygdsprogrammet under andra gällande styrdokument i strategin.) Vidare har
Kommunstyrelsens arbetsutskott på sitt sammanträde 9 september 2020 uppdragit åt förvaltningen
att i strategin inarbeta nedanstående punkter från Teknik- och klimatnämndens sammanträde 25
augusti 2020 inför beslut om miljö- och klimatstrategin i Kommunstyrelsen 28 september 2020:
 Att avsnittet kretslopp ska kompletteras med tankarna om en modern återbruksanläggning
som en prioriterad åtgärd.
 Att avsnittet klimat ska inkludera en informationskampanj som syftar till att uppmuntra
konsumtion av tjänster och upplevelser istället för industriprodukter, som prioriterad åtgärd.
 Att avsnittet klimat ska kompletteras med en åtgärd om att identifiera incitament för ökad
anslutning till fjärrvärme.
Bifogat underlag till miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun, bilaga 1, har därför kompletterats
med ovanstående punkter. Vad gäller resterande beslutspunkter från beredningen av strategin i
Teknik- och klimatnämnden har Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att två av punkterna
inarbetas i kommunens kommande Vattenplan. En av punkterna uppdras åt Kommunstyrelsen att
förtydliga vid revidering av kommunens styrmodell och resterande punkter föreslås lämnas utan
åtgärd. Alla beslutspunkterna samt föreslagna åtgärder och relaterade beslut återfinns nedan under
rubriken ”Förvaltningens analys och slutsatser” och underrubriken ”Beslut i TKN och förvaltningens
förslag till åtgärder samt relaterade beslut i KSAu”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
§153 KS Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Protokollsanteckningar
Ola Nordstrand (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vänsterpartiet Norrtälje yrkar till att börja med bifall till denna ambitiösa miljö- och klimatstrategi som
blir en rejäl utmaning att genomföra med alla tänkta mål fram till 2030. Norrtälje har i jämförelse med
många andra kommuner i riket och länet legat långt efter i miljöarbetet men har under de senaste
åren lyft sig avsevärt, mycket återstår emellertid att göra.
Vänsterpartiet undrar dock om den minskade tjänsten med en kommunekolog var så genomtänkt
med anledning av den kunskap som krävs för att genomföra denna ambitiösa strategi. En undran är
också om det är dokumentet i sig som ska vägleda nämnderna och förvaltningarna eller om det är en
fysisk eller flera fysiska personer som ska stå för vägledningen. Vi hoppas såklart på fler personella
resurser.
Med anledning av de höga utsläppen av växthusgaser genom uppvärmning med eldningsolja 2019
önskar vi att det skyndsamt, det vill säga före 2030, byts ut fossil uppvärmning mot
förnybar. Men innebär ett incitament för utökad användning av fjärrvärme att vi eldar upp mer skog är
det mindre bra. Trä bör i större utsträckning däremot användas vid nybyggnation genom vårt
kommunala bostadsbolag Roslagsbostäder och det fungerar väl vid bygge av flerbostadshus (se
Västerås och Växjö med flera andra kommuner). Vi ser fram emot att källsorterat avfall samt
grovsopor hämtas vid tomtgränsen.
Vi hoppas ju också att denna strategi kommer att bidra till att det anläggs alternativt bevaras fler
våtmarker och att kommunen fortsatt kommer att stå bakom ansökningar av så kallade
LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt).
Till sist önskar vi att det blir lättare att förstå tjänsteutlåtandet, i det här fallet gäller det t ex ”vidi” (tagit
del och godkänt), utan att behöva slå upp alla ”udda” uttryck.
För Vänsterpartiet Norrtälje i Kommunfullmäktige,
Britt-Mari Bardon
Ola Nordstrand"
Yrkanden
Anders Olander (C), Ola Nordstrand (V), Staffan Tjörnhammar (M), Yvonne Svensson (ROOP),
Camilla Rydstrand (MP), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Göte Vaara (KD), Tommy Lundqvist
(C), Hans Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Wilzén (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jacob Heitmann (SD) yrkar att återremittera ärendet med uppdraget att tydligare belysa de
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av strategin för kommunens olika
verksamheter.
Beslutsgång
Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde
eller återremitteras i enlighet med Jacob Heitmanns (SD) återremissyrkande och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Anders Olander (C), Ola Nordstrand (V), Staffan Tjörnhammar (M), Yvonne
Svensson (ROOP), Camilla Rydstrand (MP), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Göte Vaara (KD)
Tommy Lundqvist (C), Hans Andersson (L), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Kommundirektör och biträdande kommundirektör
Förvaltningsdirektörer för Tekniska kontoret, Barn- och utbildningskontoret, Kultur- och
fritidskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Socialkontoret, Trygghets- och säkerhetskontoret
Avdelningschefer inom Kommunstyrelsekontoret; Ekonomi, HR, IT, Juridik, Kommunikation,
Planering- och strategi, samt Inköp och upphandling
Kvalitetschef och Presschef
Avdelningschefer inom Tekniska kontoret; Fastighet, Gatu-Park, Renhållning samt VA
VD för de kommunala bolagen Campus Roslagen AB, Norrtelje Energi AB och Roslagsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 22 / 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-12

Kommunfullmäktige

§185

Dnr KS 2020-1199

Fastställande av sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2021
enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 med tillägget att ändra kommunfullmäktiges sammanträde till
tisdagen den 14 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets kansli tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen
och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2021. Förslaget regleras av kommunallagens
bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges
arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje
kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Beslutsunderlag
§154 KS Fastställande av sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
dess utskott

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Nils Matsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, att
kommunfullmäktige ska ha sitt sammanträde den 13 december 2021.
Anders Olander (C), Camilla Rydstrand (MP), Ulrika Falk (S) och Britt-Mari Bardon (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Yvonne Svensson (ROOP) yrkar bifall till Nils Matssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer Nils Matssons (M) förslag, om att ha kommunfullmäktige den 13 december 2021,
som bifalls av Yvonne Svensson (ROOP), mot kommunstyrelsens förslag, om att ändra
kommunfullmäktiges sammanträde till tisdagen den 14 december 2021, som bifall av Anders Olander
(C), Camilla Rydstrand (MP), Ulrika Falk (S) och Britt-Mari Bardon (V), och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 23 / 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-12

Kommunfullmäktige

Besvarande av interpellationer och frågor

§186

Dnr KS 2020-1353

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Bino Drummond (M) till Ulrika Falk (S) gällande åtgärder mot den stigande
arbetslösheten i Norrtälje
§150 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från Ulrika Falk (S)
gällande åtgärder mot den stigande arbetslösheten i Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet på grund av Bino Drummonds (M)
frånvaro, och finner att kommunfullmäktige beslutar detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§187

Dnr KS 2020-1734

Fråga till ordförande i socialnämnden, Åsa Wennerfors (L) från Yvonne
Svensson (ROOP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet på grund av Åsa Wennerfors (L)
frånvaro, och finner att kommunfullmäktige beslutar detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§188

Dnr KS 2020-1754

Fråga till barn och skolnämndens ordförande, Robert Beronius (L) från
Jacob Heitmann (SD) angående skolskjuts
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fråga från Jacob Heitmann (SD) till Robert Beronius (L) gällande skolskjuts.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) och Jacob Heitmann (SD) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser frågan besvarad och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§189

Dnr KS 2020-1757

Fråga till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från
Britt-Mari Bardon (V) avseende Internationella Engelska skolans
etablering
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fråga från Britt-Mari Bardon (V) till Robert Beronius (L) gällande internationella Engelska skolans
etablering.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) och Britt-Mari Bardon (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser frågan besvarad och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§190

Dnr KS 2020-1755

Fråga till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från
Ulrika Falk (S) avseende kommunala förskolor i Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Fråga från Ulrika Falk (S) till Robert Beronius (L) gällande kommunala förskolor i Norrtälje.

Beslutande sammanträde
Ordförande meddelar att frågan till Bino Drummond (M) ställs till Robert Beronius (L).
Yrkanden
Robert Beronius (L) och Ulrika Falk (S) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser frågan besvarad och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga ärenden

§191

Dnr KS 2020-1769

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från
Ulrika Falk (S) avseende hotet mot Norrtäljemodellen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Falk (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Bino
Drummond (M) avseende hotet mot Norrtäljemodellen.

Beslutsunderlag
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) från Ulrika Falk (S) avseende
hotet mot Norrtäljemodellen

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§192

Dnr KS 2020-1770

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius
(L) från Britt-Mari Bardon (V) avseende Elevhälsans framtid
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Britt-Mari Bardon (V) lämnar in en interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert
Beronius (L) avseende elevhälsans framtid.

Beslutsunderlag
Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från Britt-Mari Bardon (V)
avseende Elevhälsans framtid

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§193

Dnr KS 2020-1771

Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius
(L) från Britt-Mari Bardon (V) gällande Internationella Engelska skolans
etablering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Britt-Mari Bardon (V) lämnar in en interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert
Beronius (L) gällande Internationella Engelska skolans etablering.

Beslutsunderlag
Interpellation till barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius (L) från Britt-Mari Bardon (V)
gällande Internationella Engelska skolans etablering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§194

Dnr KS 2020-1772

Interpellation till teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy
Lundqvist (C) från Yvonne Svensson (ROOP) angående farlig
vägkorsning i Häverödal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Yvonne Svensson (ROOP) lämnar in en interpellation till teknik- och klimatnämndens ordförande
Tommy Lundqvist (C) angående farlig vägkorsning i Häverödal.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen får ställas och besvaras
vid nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§195

Dnr KS 2020-1773

Motion från Ulrika Falk (S) Margareta Lundgren (S) Hanna Stymne Bratt
(S) och Ingrid Markström (S) avseende inför heltid som norm i Norrtälje
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Falk (S), Margareta Lundgren (S), Hanna Stymne Bratt (S) och Ingrid Markström (S), lämnar in
en motion till kommunfullmäktige avseende inför heltid som norm i Norrtälje kommun.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 33 / 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-12

Kommunfullmäktige

§196

Dnr KS 2020-1774

Motion från Lenneke Sundblom (S) och Margareta Lundgren (S)
gällande låt den nya skolan i Älmsta bli en mötesplats för hela
Väddöbygden
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Lenneke Sundblom (S) och Margareta Lundgren (S) lämnar in en motion till kommunfullmäktige
gällande låt den nya skolan i Älmsta bli en mötesplats för hela Väddöbygden.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§197

Dnr KS 2020-1661

Tyra Blum (MP), avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ny ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tyra Blums (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden. Ingen nominering till ny ersättare förelåg.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§198

Dnr KS 2020-1662

Gunnar Enlund (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden, samt val av ny ledamot
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gunnar Enlunds (C) avsägelse av uppdrag som ledamot
socialnämnden samt väljer Lilja Olander (C) som ny ledamot.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Förtroendemannaregistret
Den valda
Löneservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§199

Dnr KS 2020-1663

Lilja Olander (C), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden, samt val av ny ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lilja Olanders (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden samt väljer Alexandra Oskarsson (C) som ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Förtroendemannaregistret
Den valda
Löneservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§200

Dnr KS 2020-1825

Emma Wicksell (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden, samt val av ny ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Emma Wicksells (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden samt väljer Madeleine Malmström (M) till ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneservice
Den valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§201

Dnr KS 2020-692

Val av ny ledamot i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras efter Martin
Thengqvist (L)
Beslut
Ingen nominering förelåg.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§202

Dnr KS 2020-789

Nominering av begravningsombud i Norrtälje kommun till Länsstyrelsen
Beslut
Ingen nominering förelåg.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§203

Dnr KS 2020-1330

Val av ledamot i KSON, efter Joanna Lewerentz (M)
Beslut
Ingen nominering förelåg.

Sammanfattning av ärendet
Valberedningens ordförande Linda Hiort af Ornäs (M) redogör för kommunfullmäktiges valberednings
nominering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§204

Dnr KS 2020-78

Meddelanden
Beslut
Meddelas och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut att anta yttrande över förslag till Strategi för suicidprevention
Meddelande från Kontaktcenter, Norrtälje Kommun - KC2020115620
Kungörelse och granskning av vägplan för anläggning/ombyggnad av väg 77 delen Uppsala
länsgräns - Eknäs i Norrtälje kommun, Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motioner

§205

Dnr KS 2019-109

Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från
Norrtälje sjukhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 17 januari 2019 har Roslagens oberoende parti föreslagit att en uppröjning ska
ske bakom Norrtälje sjukhus. Gatuparkavdelningen har i frågan meddelat att rensning av träd och sly
i årummet ingår i gallringen som bestäms i deras skötselplaner, men att detta nedprioriterades 2019
till följd av stormen Alfrida. Gallringen förväntas dock återupptas under 2020.

Beslutsunderlag
§159 KS Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från Norrtälje sjukhus

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Yvonne Svensson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Gatuparkavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§206

Dnr KS 2019-242

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP), utvecklingsprogram för
fritidshem
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad den 16
juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från miljöpartiet som inlämnats till kommunfullmäktige den 18:de februari 2020 så föreslås
”[a]tt ett utvecklingsprogram tas fram för fritidshemmen, antingen som en del av ett reviderat
skolutvecklingsprogram eller som ett fristående program”. Barn- och skolnämnden har getts tillfälle
att yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns
fritidshem och där föreslogs under sammanträdet den 11 maj 2020 att motionen bör anses besvarad.
Detta är ett arbete som barn- och utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i
barn- och utbildningskontorets verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens
handlingsprogram.

Beslutsunderlag
§160 KS Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående utvecklingsprogram för fritidshem

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Camilla Rydstrand (MP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningskontoret
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§207

Dnr KS 2019-2491

Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) gällande att upprätta
miljöstation i Rånäs
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som lämnades in den 16 december 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att det bör
anläggas en miljöstation i Rånäs. Kommunen har en informationsskyldighet om återvinningsstationer
och ska även vara behjälpliga med att hitta ytor för dessa, exempelvis vid projektering av nya
områden eller där kommunen äger mark. Ansvaret för samtliga återvinningsstationer tillfaller dock
FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) och det är även dem som söker bygglov för dessa.
Frågan ligger därav utanför kommunens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
§161 KS Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) gällande att upprätta miljöstation i Rånäs

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Yvonne Svensson (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§208

Dnr KS 2019-2490

Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal
lärarutbildning
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt utbildningsnämnden att snarast utreda
förutsättningarna för en lärarutbildning med anställningsvillkor i Norrtälje kommun och lämna förslag
till sådan utbildning - uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Roslagens oberoende parti har i motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige den 16 december
2019 föreslagit att kommunen snarast ska utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med
anställningsvillkor i Norrtälje kommun och lämna förslag till sådan utbildning. Utbildningsnämnden
har getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020 så
beslutade nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
§162 KS Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal lärarutbildning

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Olander (C) och Jacob Heitmann (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Österberg (ROOP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Motionären
Skolchef/verksamhetschef för vuxenutbildningen
Barn- och utbildningskontoret
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§209

Dnr KS 2011-2267

Svar på motion från Bertil Karlsson (V) om
kollektivt/gemensamhetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till tjänsteutlåtande daterad den 1
april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in till kommunfullmäktige den 19 december 2011. Motionen om kollektivt/gemensamhetsboende föreslår både att efterfrågan på kollektivt-/gemensamhetsboende i
Roslagsbostäder ABs kundkrets ska undersökas, samt att resultaten av denna undersökning ska tas
i beaktning i framtida bostadsbyggande. Roslagsbostäder AB ser i nuläget ingen efterfrågan på
sådana bostäder, men ställer sig positivt till att inkludera frågan i nästkommande kundenkäter.
Resultaten till en sådan enkät kan sedan tas i beaktning genom att både Roslagsbostäder AB och
andra aktörer agerar i linje med efterfrågan. Förslaget befinner sig inte i konflikt med nuvarande
styrdokument, och inte heller gällande lag. Förslaget har inga uppenbara konsekvenser rörande
ekonomi, barn eller jämställdhet utöver att en demografisk bild av vilka som söker den gällande typen
av bostad kan erhållas.

Beslutsunderlag
§163 KS Svar på motion från Bertil Karlsson (V) om kollektivt/gemensamhetsboende

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ola Nordstrand (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Motionären
Roslagsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§210

Dnr KS 2017-2029

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående ny vänthall i
Hallstavik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med en redovisning av om
det finns några externa intressenter som vill bedriva näringsverksamhet en i byggnad som Norrtälje
kommun uppför.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har väckts i två motioner från Roslagens oberoende parti den första oktober 2017 respektive
Sverigedemokraterna den 11 november 2019. Förslaget har sedan väckts i samband med ett eförslag från den 23 februari 2018. I motionerna föreslås att kommunen borde avsätta resurser i
budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation, samt eventuellt inkludera en
näringsverksamhet i lokalen. Även förslag finns på att installera en övervakningskamera. Förslaget
kommer inte i uppenbar konflikt med varken gällande styrdokument eller lag. På platsen för den
gamla brandstationen har även kommunen planer på att förbättra utemiljön. Det har också skett
förbättringar i väntetider mellan bussbyten och en busshållplats har upprättats vid entrén till folkets
hus.

Beslutsunderlag
§164 KS protokollsutdrag med svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående ny vänthall i
Hallstavik

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Aleksandar Srndovic (S), Yvonne Svensson (ROOP), Britt-Mari Bardon (V), Jacob Heitmann (S),
Ulrika Falk (S), Camilla Rydstrand (MP), Olle Jansson (S), Karl-Göran Edberg (SD) yrkar att bifalla
motionen.
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Andersson (L) yrkar på återremiss med motiveringen att komplettera med en redovisning av
om det finns några externa intressenter som vill bedriva näringsverksamhet en i byggnad som
Norrtälje kommun uppför.
Anders Olander (C) yrkar bifall till Hans Anderssons (L) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde eller
återremitteras i enlighet med Hans Anderssons (L) återremissyrkande som bifalls av Anders Olander
(C), och finner att ärendet ska återremitteras.
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Hans Anderssons (L)
återremissyrkande som bifalls av Anders Olander (C).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Votering
Ordförande instruerar att de som önskar att återremittera ärendet röstar JA och trycker på knapp 1
medan de som önskar att behandla ärendet vid dagens sammanträde röstar NEJ och trycker på
knapp 2
Votering verkställs med följande resultat:
Ja: 15
Nej: 14
Ej röstat: 2

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Planavdelningen
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§211

Dnr KS 2019-2096

Svar på motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD) gällande
att upprätta vänthall i Hallstavik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med en redovisning av om
det finns några externa intressenter som vill bedriva näringsverksamhet en i byggnad som Norrtälje
kommun uppför.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har väckts i två motioner från Roslagens oberoende parti den första oktober 2017 respektive
Sverigedemokraterna den 11 november 2019. Förslaget har sedan väckts i samband med ett eförslag från den 23 februari 2018. I motionerna föreslås att kommunen borde avsätta resurser i
budgeten för att återuppbygga vänthallen vid Hallstavik busstation, samt eventuellt inkludera en
näringsverksamhet i lokalen. Även förslag finns på att installera en övervakningskamera. Förslaget
kommer inte i uppenbar konflikt med varken gällande styrdokument eller lag. På platsen för den
gamla brandstationen har även kommunen planer på att förbättra utemiljön. Det har också skett
förbättringar i väntetider mellan bussbyten och en busshållplats har upprättats vid entrén till folkets
hus.

Beslutsunderlag
§116 KSAU protokollsutdrag och svar på motion från Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD)
gällande att upprätta vänthall i Hallstavik

Beslutande sammanträde
Deltar ej i beslut
Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.
Yrkanden
Karl-Göran Edberg (SD) yrkar att bifalla till motionen.
Anders Olander (C) yrkar att återremittera ärendet för att komplettera med en redovisning av om det
finns några externa intressenter som vill bedriva näringsverksamhet en i byggnad som Norrtälje
kommun uppför.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt
Anders Olanders (C) återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Planavdelningen
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§212

Dnr KS 2018-690

Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om kommunala bostadskön
och ensamma nyanlända män
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då vi inte ämnar att ge förtur till någon.

Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in till kommunfullmäktige den 29 november 2018 och föreslår att ensamma
nyanlända män som kommunplacerats inte ska få förtur i bostadskön, och att de istället ska hänvisas
till tillfälliga boenden. Förslaget har i nuläget en problematisk förhållning till diskrimineringslagen
(2008:567), och verkar inte heller vara helt i enlighet med förarbetet till lagen om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Konsekvenserna av förslaget är att det riskerar
att leda till sämre integration för nyanlända ensamma män.

Beslutsunderlag
§166 KS Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om kommunala bostadskön och ensamma
nyanlända män

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mikael Strandman (SD) yrkar bifall till motionen.
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande identifierar två förslag till beslut.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta att bifall motionen, som bifalls av Mikael
Strandman (SD).
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Roslagsbostäder
Mark och exploatering
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§213

Dnr KS 2018-938

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström
(ROOP) angående gratisbussar från Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det för närvarande projekteras för fler
parkeringar.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som inlämnats den 11 juni 2018 menar Roslagens oberoende parti att det finns
parkeringsbrist i stadskärnan och yrkar att kommunen ska ordna en gratisbuss som förbinder
stadens yttre parkeringsplatser med stadskärnan för att lätta på parkeringsefterfrågan. Dock framgår
i Norrtälje kommuns parkeringsstrategi att beläggningsgraden på stadskärnans parkeringar ska ligga
på 90 %, och att kommunen ska tillföra fler parkeringsplatser om beläggningsgraden överstiger
denna procentsats. Därav så åtgärdas redan i dagsläget eventuella parkeringsbrister i linje med
gällande styrdokument. För närvarande pågår även projektering av ett parkeringshus på Kv. Jupiter.

Beslutsunderlag
§167 KS Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) angående
gratisbussar från Norrtälje

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Svensson (ROOP) yrkar bifalla till motionen.
Camilla Rydstrand (MP) och Olla Jansson (S) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande identifierar två förslag till beslut.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen som bifalls av
Yvonne Svensson (ROOP).
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§214

Dnr KS 2018-935

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Magnus Jégreus
(ROOP) angående verksamhet vid Tingshuset, Norrtälje, Vasagatan 2
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att kommunstyrelsen ämnar att
sälja Tingshuset.

Sammanfattning av ärendet
Motionen lämnades in den tredje maj 2018 och föreslår att kommunen ska ta fram riktlinjer i syfte att
inrätta ett muséum och stadsarkiv i Vasa 1, samt att kommunen upprättar en lagerlokal med
museistandard vid Tingsparken. Frågan har dock utretts tidigare och bedömningen är att fastigheten
inte lämpar sig för ändamålet. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har även beslutat om att
lokalisering av kombinerat stadsarkiv och föremålsmagasin ska utredas inom ramen för en förstudie
till fördjupad översiktsplan för Norrtälje kommun.

Beslutsunderlag
§168 KS Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) och Magnus Jegréus (ROOP) angående
verksamhet vid Tingshuset, Norrtälje, Vasagatan 2

Beslutande sammanträde
Protokollsanteckningar
Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:
"Den inkomna motionen om verksamhet i Tingshuset från Roslagens Oberoende Parti, ROOP,
avslås med motiveringen att kommunen ämnar sälja byggnaden. En sådan försäljning av Tingshuset
motsätter sig Socialdemokraterna. När Norrtälje kommun köpte det gamla Tingshuset så var det för
att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde, samtidigt som det behövdes fler lokaler för barn-,
utbildnings- och kulturverksamhet i centrala Norrtälje. Det behovet kvarstår, inte minst med tanke på
att förskolan Vega i centrala Norrtälje avvecklas på grund av brist på lokaler. Socialdemokraterna har
även förespråkat att anlägga ett Ungdomens hus i lokalerna, och därmed skapa en trygg mötesplats
för kommunens ungdomar som de kan fylla med aktivitet, kultur och musik. Tingshuset, som nu
ligger ute till försäljning, köptes av kommunen för bara två år sedan. Behovet av lokaler i området för
verksamheter som riktar sig till kommunens unga är stort, och Socialdemokraterna motsätter sig
därför beslutet om försäljning.
För Socialdemokraterna,
Ulrika Falk (S)"
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) och Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Svensson (ROOP) och Jacob Heitmann (SD), Robert Beronius (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M) och Ulrika Falk (S), och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen
Kultur och fritid
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§215

Dnr KS 2018-1617

Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om åtgärder i Grisslehamn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att arbetet med samtliga
att-satser är fortgående.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade den 20 maj 2018 in en motion där de föreslår att kommunen (1)
snarast kontaktar trafikverket för att få en förbättrad trafiklösning genom Grisslehamn mot Singö och
hamnen, (2) en fördjupad översiktsplan tas fram för Grisslehamn och (3) ”föråldrade” detaljplaner för
”’fritidshusområden’” upphävs omedelbart. Rörande förslag (1) så arbetar kommunstyrelsekontoret
redan tillsammans med Trafikverket och Eckerölinjen för att förbättra trafiksituationen i Grisslehamn.
Projektet måste dock finansieras inom ramen för länsplanen och inget besked har ännu inkommit
från trafikverket eller länsplaneupprättarna gällande huruvida projektet är prioriterat eller inte. Under
tiden har kommunen en dialog med Trafikverket för att vidta mindre trafiksäkerhets- och
framkomlighetsåtgärder. Rörande förslag (2) så ingår i den strategiska planeringen att den
fördjupade översiktsplanen för Grisslehamn behöver ses över. Dock kommer inte detta att kunna
färdigställas under nuvarande mandatperiod med hänvisning till brist på resurser och att andra
planarbeten har högre prioritet. Planerna kring Rimbo och Norrtälje bör vara klara till slutet av 2021
vilket betyder att planer för Grisslehamn kan tas upp. Rörande förslag (3) så ingår i Mål- och budget
2020-2022 uppdraget att göra en översyn av gamla detaljplaner för att se vilka som kan upphävas. I
nuläget finns dock inte kunskap om huruvida detta kommer utmynna i att efterfrågade detaljplaner är
lämpliga att upphäva. Det finns idag möjlighet för boende inom detaljplaner att upphäva detaljplaner
till egen kostnad.

Beslutsunderlag
§169 KS Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om åtgärder i Grisslehamn

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Göran Edberg (SD) yrkar att bifalla till motionen.
Beslutsgång
Ordförande identifierar två förslag till beslut.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen som bifalls av KarlGöran Edberg (SD).
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Planavdelningen
Motionären

Justerandes sign
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§216

Dnr KS 2019-108

Svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson (ROOP)
angående bygdeskolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån nedanstående information.

Sammanfattning av ärendet
I motionen som inkommit den 18 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att ”Singö skola”
och ”Björkö-Arholma skola” ska återlämnas till bygden”. Singö skola har redan avyttrats till Singö
Ideella förening med grund att kommunen är positiv till att bygden får möjlighet att utveckla ny
verksamhet. När det gäller Björkö- Arholma skola hyrs den för närvarande ut till ett projekt för att
utveckla verksamhet med konstnärsateljéer. Kommunen medverkar till finansiering av detta projekt.
När det gäller församlingsgården på Björkö har kommunen påbörjat en process att avstycka ett
område inklusive församlingsgården. Målsättningen är att den nya fastigheten ska avyttras för
verksamhet som gagnar bygden i likhet med Singö skola. Förslaget kommer då inte i konflikt med
likställighetsprincipen i kommunallagen då Singö skola redan har avyttras.

Beslutsunderlag
§170 KS Svar på motion från Magnus Jegreus och Yvonne Svensson (ROOP) angående
bygdeskolor

Beslutande sammanträde
Anders Olander (C) och Yvonne Svensson (ROOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Anders Olander (C) och Yvonne Svensson (ROOP), och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§217

Dnr KS 2019-110

Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa
trafikplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, Trafikverket har efter påtryckningar tagit
med åtgärden som en del i projekt väg 77.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från den 17 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att kommunen ska verka för
att trafiksäkerheten åtgärdas på trafikplats Rösa. Oskyddade trafikanter som ska ta sig över bron
mellan hållplats och pendlarparkering har en otrygg och osäker trafikmiljö. Norrtälje kommun har
gjort samma bristanalys och har sedan flera år påtalat behovet för Trafikverket att en
kantstensförsedd gångväg eller räcke sätts upp. Trafikverket har tagit med åtgärden som en del i
projekt väg 77.

Beslutsunderlag
§171 KS Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa trafikplats

Beslutande sammanträde
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Svensson (ROOP) och Ola Nordstrand (V) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§218

Dnr KS 2019-106

Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till
lek utomhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad då området redan innefattas av
grönstrukturstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i motionen från den 15 januari 2019 föreslagit att kommunstyrelsen ska se
till att grönstrukturstrategin för Norrtälje stad även innefattar Solbacka norra, samt att
barnperspektivet tas i beaktning vid planering och exploatering. Kommunstyrelsen anser dock
motionen besvarad då området Solbacka norra redan innefattas av grönstrukturstrategin för Norrtälje
stad samt då barnperspektivet (och andra perspektiv) redan ska tas i beaktning i samtliga ärenden.

Beslutsunderlag
§172 KS Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till lek utomhus

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) och Hanna Stymne Bratt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M) och Hanna Stymne Bratt (S), och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§219

Dnr KS 2019-121

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
klimatomställningsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då vi redan antagit dessa mål i Mål och
Budget 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har ställt en motion till Kommunfullmäktige om att ta fram en klimatomställningsplan,
inklusive koldioxidbudget, i syfte att Norrtälje kommun som geografiskt område ska klara av sin del
av Parisavtalets mål. Inom Norrtälje kommuns geografiska område finns verksamheter vars utsläpp
av växthusgaser kommunen har väldigt begränsad eller ingen påverkan på. Detsamma gäller mycket
av våra invånares negativa klimatpåverkan. Norrtälje kommun har valt att i första hand fokusera på
att minimera den negativa klimatpåverkan som uppstår från den kommunala organisationen och
dess verksamheter, där det anses att vi har störst möjlighet att ha en direkt positiv påverkan.

Beslutsunderlag
§173 KS Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående klimatomställningsplan

Beslutande sammanträde
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Camilla Rydstrand (MP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Hållbarhetsstrateg
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§220

Dnr KS 2019-588

Svar på motion från (SD) angående att verka för snabbuss mellan
Norrtälje och Stockholm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med motiveringen att frågan drivs, dock ej
med exakt samma busstationer. Kommunen kan dock inte ta beslut i dessa frågor.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från den 11 april 2019 yrkar Sverigedemokraterna att kommunen ska verka för att
busslinje 676 endast trafikerar hållplatser i Norrtälje kommun mellan Norrtälje och Stockholm och att
hastigheten ska öka från 93 km/tim till 100 km/tim. Norrtälje kommun driver sedan flera år frågan mot
Trafikförvaltningen att linjen måste anpassas till att vara till för Norrtäljes invånare genom att
påstigning södergående mellan Täby och Tekniska måste upphöra, att Trafikförvaltningen
säkerställer detta i nya trafikavtal som börjar gälla 2021 samt att hastigheten ska öka till 100 km/tim.
Norrtälje kommun bedriver även flera infrastrukturprojekt för att minska restiden med linje 676.

Beslutsunderlag
§176 KS Svar på motion från (SD) angående att verka för snabbuss mellan Norrtälje och Stockholm

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt-Mari Canhasi (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande identifierar två förslag till beslut.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen som bifalls av BrittMari Canhasi (SD).
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§221

Dnr KS 2018-46

Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om införande av
integrationsplan i Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 30 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”om införande av integrationsplan i Norrtälje” från den 19 februari 2018 föreslår
Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun ska redovisa en väl fungerande handlingsplan för
integration eller snarast utarbeta en sådan för att antas i kommunfullmäktige. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige regelbundet, förslagsvis varje halvår, ska få en redovisning av hur
integrationsarbetet fortskrider.
En integrationsplan är under framtagande i enlighet med uppdrag i Mål och budget 2020-22.
Integrationsplanen väntas beredas klart under hösten för att kunna antas av kommunfullmäktige före
2020 års utgång eller senast i början av 2021.

Beslutsunderlag
§177 KS Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om införande av integrationsplan i Norrtälje

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Strandman (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande identifierar två förslag till beslut.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta att bifalla motionen som bifalls av Mikael
Strandman (SD).
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Socialkontoret
Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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