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Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12
november 2018 kl 17.30 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53,
Norrtälje
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är
därför välkomna att lyssna på debatten. Före sammanträdet mellan
kl 17.00 och 17.30 har du möjlighet att träffa fullmäktiges
ledamöter för frågor och diskussioner.
Kommunfullmäktiges möte kommer att ajourneras efter punkt 22
för Norrtälje Kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress. Valsedlar kommer att
finnas upptryckta.
Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer
kommunstyrelsen att sammanträda för att konstituera sig.
1.

Upprop

2.

Val av justeringspersoner

3.

Tillkännagivande om justering. Justering äger rum den
20 november 2018, kl 10.00 på
kommunstyrelsekontoret, kommunhuset Ankaret

Nya ärenden
4.

Val av kommunfullmäktiges presidium

5.

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år
2019 - 2022

6.

Val av kommunfullmäktiges valberedning

7.

Fastställande av antalet ledamöter i kommunstyrelsen

8.

Val av kommunstyrelse

9.

Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande

10.

Val av kommunalråd och oppositionsråd

11.

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Norrvattens
förbundsfullmäktige

12.

Utökning av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster
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13.

Kommunal utdebitering 2019

14.

Delårsrapport 2 per augusti år 2018 för Norrtälje
kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

15.

Internkontrollrapport sammanställning för kommunen

16.

Begäran om utökat investeringsanslag för Rimbo
kulturscen

17.

Avtal med Norrtälje Energi AB om gatubelysning

18.

Fastställande av partistöd för 2019

19.

Antagande av nya lokala ordningsföreskrifter för
Norrtälje kommun

Övriga ärenden
20.

Övriga valärenden

21.

Inlämnande av motioner, interpellationer och enkla frågor

22.

Meddelanden

23.

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings
kongress.

Hans Andersson
Ålderspresident

Mikael Forssander
Sekreterare

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde
på Radio Roslagen, 107,8 Mhz (Norrtäljeområdet),
104,1 Mhz (Hallstaviksområdet). Du kan också se och
lyssna på sändning via Internet direkt eller i efterhand
via kommunens hemsida www.norrtalje.se.
De handlingar som hör till ovanstående ärenden finns
under kungörelsetiden tillgängliga på kommunstyrelsekontoret, Estunavägen 14, Norrtälje, eller efter
särskild överenskommelse med sekreteraren.

