
Några rader från Kommunfullmäktige

Hälften färska, hälften rutinerade bestod den kvartett av som representerade Vänsterpartiet
Norrtälje i Kommunfullmäktige den 12 november. Catarina Wahlgren och Johannes 
Folkesson har båda varit ordinarie ledamöter i fullmäktige sedan förra valet, och Per 
Claesson och Ola Nordstrand är nyinvalda från och med detta val.

Det var många val som stod på agendan för kvällen och först valdes den trio som ska sitta 
som Kommunfullmäktiges presidium. Det var en moderat, en socialdemokrat och en 
sverigedemokrat som var föreslagna. Moderaten Nils Matsson och socialdemokraten 
Lenneke Sundblom blev valda utan större protester, men då Centerpartiet nominerade en 
kandidat i sista stund så blev det omröstning mellan deras Emelie Lötgren och 
Sverigedemokraternas Sören Karlsson. Det blev en sluten omröstning med lappar och efter 
lite räknande så blev det Emelie som blev den tredje i raden i presidiet.

En fråga som det blev lite debatt kring var antalet ledamöter i Kommunstyrelsen och därmed
nämnderna. Förslaget var 16 stycken, men förslag om 13 respektive 11 dök också upp. Det 
blev till sist 16 stycken som gick igenom vilket innebär stora nämnder, och därmed 
kostsamma för kommunens invånare.

Skattesatsen skulle också klubbas och där föreslog Vänsterpartiet en höjning av den 
nuvarande från 19.72 kr till 20.42 kr, men det var bara Vänsterpartiet som stod bakom det. 
Per, som ersatte Britt-Mari Bardon, ställde i sitt anförande en fråga om hur allt som delar av 
Alliansen lovat innan valet, men det får det bli mer om till budgetmanglingen den 10 
december.

Delårsrapporten hade Vänsterpartiet, genom Catarina, en del att säga om men det ska vi 
också titta närmare på inför budgetfullmäktige den 10 december.

De lokala ordningsföreskrifterna skulle också klubbas och som väntat påpekade 
Sverigedemokraterna att tiggeri borde förbjudas, men det finns det ingen laglig rätt till. 
Bland det nya finns ett begränsat skjutande av raketer och smällande av smällare tidsmässigt
under vissa högtider, utan tillstånd ska väl tilläggas.

Av de 61 församlade ledamöterna var det ärligt talat få som äntrade talarstolen under 
kvällen, men det blir kanske bättre fart när fler blir varma i kläderna. Vänsterpartiets 
representanter syntes i talarstolen lite då och då i alla fall.
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