Kommunfullmäktige 2012-11-05
§

Sid
Närvarolista/omröstningsprotokoll

2-4

164

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

5

165

Information från kommunens revisorer

6

166

Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (MP) till klimatnämndens
ordförande om tankstation för biogas i Norrtälje

7

167

Besvarande av interpellation från Kristian Krassman (S) till kommunstyrelsens 8
ordförande om Roslagsmuséet

168

Besvarande av interpellation från Andreas Hofbauer (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om Roslagsmuséet och arbetsgruppens resultat

169

Besvarande av fråga från Ulrika Falk (S) till kommunstyrelsens ordförande om 10
ordförandens i Roslagsmuséets sätt att sköta sitt uppdrag

170

Delårsrapport 2 per augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen

11-14

171

Fastställande av kommunal utdebitering, skattesats 2013

15-16

172

Justering av mål och budget 2013 och plan 2014-2015 inklusive ettårsbudget
för Tiohundranämnden

17-20

173

Antagande av renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013

21-22

174

Antagande av VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2013

23-24

175

Tiohundraprojektets fortsatta utformning

25-27

176

Antagande av överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning

28-29

177

Antagande av kommunikationspolicy, bordlagd

30-31

178

Preliminärt markanvisningsavtal med Konsortiet Roslagens famn avseende
stadsförnyelseprojekt berörande bussterminalen m.m. i Norrtälje stad

32-33

179

Uttag av medel från VA-fond

34-35

180

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

36-37

181

Investering 2012 - Va-utbyggnad i Åkerö, Västergården

38-39

182

Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige

40-41

9

183

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §, bordlagd

42-43

184

Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att Norrtälje kommun
bör skriva under Borgmästaravtalet, bordlagd

44-45

185

Besvarande av motion från Hanna Stymne-Bratt (S) om flera jobb för högutbildade i Norrtälje kommun, bordlagd

46-47

186

Besvarande av motion från Kerstin Carlgren (MP), Ingrid Landin (MP) och
Mats Wedberg (MP) om Norrtälje kommuns miljöpolicydokument, bordlagd

48-49

187

Motion från Ulrika Falk (S) och Hanna Stymne-Bratt (S) om projekt
Arbetslinjen

50

188

Motion från Kristian Klassman (S) om biltvätt på gatan

51

189

Fråga från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens ordförande om nytt högstadium i Älmsta

52

190

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen

53

191

Otto Carneheim (KD), avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och förtroen- 54
mannanämnden

192

Sven-Olov Jansson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen
Folkets Husföreningen Framtiden i Hallstavik

för

55

193

Måns Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i utbildningsnämnden

56

194

Charlotta Nilsson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i klimatnämnden

57

195

Meddelanden

58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1(58)

2012-11-05

Plats och tid

Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 17.30-22.35

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Bo Wetterström (M) och Ulrika Falk (S)

Justeringens

Kommunstyrelsekontoret den 13 november 2012, kl 14.00

plats och tid
Underskrift

Paragrafer 164-195

Sekreterare

Ordförande ....Q,

Justerande

Nits Matsson

Ulrika Falk

Bo Wetterström

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-11-05

Datum för anslags
uppsättande

2012-11-14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2012-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
.

,

Sammantfädesdatum

Sida

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2012-11-05

2

Nä rvarolis ta/om röstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Ti

LEDAMÖTER l:a valkretsen
M
Kjell Jansson
N
M
Göran Pettersson
M
N
Mats Hultin
M
N
Lotta Lindblad Söderman
M
Bino Drummond
N
M
N
Ann S Pihlgren
Cecilia Nordström
M
N
M
Ingmar Wallén
N
M
N
Irene Solberg Ruhn
M
Annette Tagesson
N
Nils Matsson
M
N
M
N
Susanne Lippert Enquist
M
N
K i m Liitzen
Per Lodenius
C
N
Tommy Lundqvist
C
N
Åsa Wärlinder
c
N
c
N
Louise Branting
FP N
Margareta Säterli Milde
Åsa Wennerfors
FP N
Jonny Degerman
FP
KD
Åke Malmström
S
Jan Emanuel Johansson
S
N
Sune A l m
S
N
Hanna Stymne Bratt
N
Olle Jansson
S
Ulrika Falk
S
N
S
N
Kristian Krassman
Lenneke Sundblom
S
N
Sara Hansson
S
N
S
N
Aleksandar Srndovic
MaijaKohtanen
S
N
V
N
Catarina Wahlgren
MP N
Ingrid Landin
MP N
Mats Wedberg
Kerstin Carlgren
MP N
SD N
Bernt Grönblad
Justerandes sign

Ja

Nej Ja

Nej Ja

Nej

F (Ole Bomsmo)

till 22.25 (Joakim Lind)

F (Anders Fransson)
F (Göte Waara)
F (Christina Pettersson)

till 22.00 (Ethel Söderman Sandin)

till 22.00 (Eleonor Rosenquist)

Utdragsbestyrkande

A/i

¥1

( W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-11-05

LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Ulla Malutchenko
M
N
Bo Wetterström
M
N
Ann Lewerentz
M
N
Hamed Abbasi
M
F (Gail Watt)
Sören Forslund
M
N
Louise Angleryd
M
N
Britt-Inger Kjellberg
M
N
Berit Jansson
C
N
Karin Broström
C
N
Bengt Ericsson
C
N
Hans Andersson
FP N
FP N
Roine Wallin
KD N
Ulla-Britt Pettersson
Margareta Lundgren
S
N
S
N
Kjell Drotz
Marie-Louise Sellin
F (Lena Svenonius)
s
Nfrån 17.50 (Lars Sundberg)
Gary Park
s
Kerstin Bergström
s
N
Ragnar Bergsten
N
s
Bodil Henriksson
F (Holger Forsberg)
s
Andreas Hofbauer
s
N
Bertil Karlsson
N
v
Bosse Blideman
MP N
Made Larsén
MP N till 22.00 (Roine Karlsson)
Stefan Pålsson
SD
F (Tommy Arref alk)
ERSÄTTARE l:a och 2:a valkretsen
M
NTj (Göran Pettersson)
Ole Bonesmo
M
NTj (HamedAbbasi)
Gail Watt
M
N
Inger Nordqvist
Klas Zettergren
M
N
M
Stefan Juhnell
N
p
Alexander Klaréus
M
F
Svante Norström
M
F
Agneta Wennberg
M
Jens Andersson
M
N till 18.50
M
N
Stellan Ungerholm
Joakim Lind
C
N Tjfi-ån22.25 (Louise Branting)
Leif Karlsson
C
N
C
N till 20.30
Håkan Stolt
Eva Öländer
C
N
Justerandes sign

IL

Utdragsfaestyrkande

Sammanträdesdatum

2012-11-05

Kommunfullmäktige
Christina Frisk
Anders Fransson
Paula Christofidi Cederqvist
Göte Waara
Bennit Jennerstål
Johan Westerholm
Christina Pettersson
Måns Nilsson
Lena Svenonius
Lars Sundberg
Holger Forsberg
Ethel SÖderman-S and in
Ahmet Kozaragic
Kerstin Ericsson
Leif Glavstedt
Eleonor Rosenquist
Roine Karlsson
Bridget Wedberg
Douglas Granlöf
Tommy Arrefalk
Vakant

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

FP
FP
FP
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
SD
SD

F
NTj (Jonny Degerman)

N
NTJ (Åke Malmström)

N
N
NTj (Jan Emanuel Johansson)

F
NTj (Marie-Louise Sellin)
N till 22.05, Tj 17.30-17.50 (GaiyPark)
NTj (Bodil Henriksson)
N

Tj från 22.00 (Sara Hansson)

N 18.10-22.05

N
N till 20.00
N
N

Tj från 22.00 (Catarina Wahlgren)
Tj från 22.00 (Marie Larsén)

F
F
NTj till 22.00 (Stefan Pålsson)

-

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

53
8

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

14
13
7
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

67
13
15
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-11-05

5

K F § 164
Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att utse Bo Wetterström (M) och Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera
protokollet,
att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 13 november
2012, kl 14.00.

Bakgrund
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 kommunrullmäktige beslutade tidningen.

Justerandes sign
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K F § 165
Information från kommunens revisorer
Revisoremas vice ordförande Claes-Göran Brile (M) redogör för revisorernas
granskningsrapport "Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de
kommunala bolagen" och granskningsrapport "Översiktlig granskning av
delårsrapporten 2012-08-31".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av interpellation från Ingrid Landin (MP) till klimatnänindens
ordförande om tankstation för biogas i Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar;
att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Ingrid Landin (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2012-09-24, § 152, följande interpellation till klimatnämndens
ordförande om tankstation för biogas i Norrtälje.
"Interpellation etc

" Bilaga § 166.

Beslutande sammanträde
Klimatnämndens ordförande Åsa Wärlinder (C) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
'Svar etc.

Bilaga § 166.

Ingrid Landin (MP) och Catarina Wahlgren (V) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje 2012-09-19

Interpellation till k l i m a t n ä m n d e n s o r d f ö r a n d e Åsa Werlinder
När kan vi tanka biogas i Norrtälje kommun?
Även här i Norrtälje kommun finns det medborgare som är intresserade
av att kunna köra sin bil med biogas. Dessutom finns med all s ä k e r h e t
ett antal turister och sommarboende som har biogas bilar och som gärna
vill a n v ä n d a det som drivmedel ä v e n när de passerat Täby kommun eller
Uppsala. Även R i m b o t v ä t t e n har meddelat att de har intresse av en
tankstation, då de i ett nytt avtal med landstinget ska köra stora delar av
fordonen på gas.
I biogasutredningen lyftes ett antal förslag fram om hur vi kan gå vidare
med att förverkliga en tankstation för biogas i Norrtälje kommun.
Därför vill vi ha svar på följande frågor:
0

Hur hanteras frågan?

6

Finns det n å g o n som har i uppdrag att driva frågan vidare och har
möjlighet att fokusera på denna så viktiga uppgift?

°

När kan vi se en tankstation i Norrtälje kommun? Vilken tidsplan
finns?

Ingrid Landin Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje k o m m u n

2012

-s-

3g

;

L

i/2v //f
w/p
Svar på interpellation från Ingrid Landin (MP) a n g å e n d e b i o g a s ^ — . " - j — u j ^ / ^ ,
-

Ingrid Landin har i en interpellation till mig ställt ett antal frågor frågor gällande biogas produktion i
Norrtälje kommun.
Hur hanteras frågan om biogasproduktion i kommunen?
Svar: Som du skriver så har flera utredningar gjorts om biogasproduktion i kommunen. Med stöd av
dessa så beslutade Klimatnämnden den 20 september 2012, att ge förvaltningen i uppdrag att ge
genomföra en idéstudie och undersöka de tekniska, juridiska, ekonomiska och
miljömässiga förutsättningarna för en biogasanläggning vid Löt Där vi ser en möjlighet att ha ett
samarbete med Vallentuna och ev. någon mer kommun.
Finns det någon som har i uppdrag att driva frågan vidare och har möjlighet att fokusera på denna
så viktiga uppgift?
Svar: Kommunstyreisekontoret har nu fått uppdraget till och överlämnat det till
renhållningsavdelningen för att arbeta vidare med utredningen enligt Klimatnämndens uppdrag, se
svarovan.
När kan vi se en tankstation i Norrtälje kommun? Vilken tidsplan finns?
I dagsläget går det inte att svara på den frågan. När det gäller kommunens ansvar så gavs
utredningsuppdraget till kommunstyrelsekontoret för bara en månad sedan. Det är alldeles för kort
tid för att kunna ge någon slags hint om detta. Om någon inom näringslivet i kommunen, mackägare
eller någon annan, planerar för en tankstation, så vore det ju mycket positivt. Men vad jag vet, är
inget sådant på gång.

Åsa Wärlinder (C), ordförande i Klimatnämnden

_
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Besvarande av interpellation från Kristian Krassman (S) till kommunstyrelsens ordförande om Roslagsmuséet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Kristian Krassman (S) ställde med kommunftillmäktiges godkännande vid
sammanträde 2012-09-24, § 153, följande interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om Roslagsmuséet.
"Interpellation etc

" Bilaga § 167.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
"Svar etc

" Bilaga § 167.

Kristian Krassman (S), Christina Pettersson (S), Lenneke Sundblom (S), Ann
Lewerentz (M) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson

Roslagsmuséet har varit stängt sedan hösten 2008 för renovering. Enligt planen skulle detta ta
tre år men renoveringen är fortfarande inte genomförd. I stället planerar majoriteten att bygga
ett helt nytt museum på annan plats.
1. Kjell Jansson, tycker du att kommunen har uppträtt ansvarsfullt när man tvingade fram
en treårig stängning av faktor i bygg nåden 2008 för att kunna lägga verksamhetspengarna
på renovering och sedan drar ner på verksamhetsanslaget så att renoveringen inte kan
genomföras?
2. Är tanken med att flytta Konsthallen och öppna ett nytt Roslagens Museum i ett bergrum
vid Pythagoras att även Pythagoras stiftelse ska utsättas för samma press som
Roslagsmuséets stiftelse och på sikt inlemmas i det nya Roslagens museum?
Bergshamra 20 september 2012

Kristian Krassman, S

N O R R T Ä L J E KOMMUNSTVF'.::!

NORRTÄLJE
KOMMUN

2012-10-22
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Svar på interpellation från Kristian Krassman (S)
angående Roslagsmuseet
Fråga 1: Kjell Jansson, tycker du att kommunen uppträtt ansvarsfullt när man
tvingade fram en treårig stängning av faktoribyggnaden 2008, för att kunna lägga
verksamhetspengama på renovering, och sedan dra ner på verksamhetsanslaget
så att renoveringen inte kan genomföras?
Mitt svar: Ja, det var nödvändigt. Stiftelsens huvuduppgift är att förvalta och
underhålla faktoribyggnaden. Detta har eftersatts under lång tid.
Fråga 2: Är tanken med att flytta Konsthallen och öppna ett nytt Roslagens
Museum i ett bergrum vid Pythagoras att även Pythagoras stiftelse ska utsättas
för samma press som Roslagsmuseets stiftelse och på sikt inlemmas i det nya
Roslagens museum?
Mitt svar: Punkt 22 i det borgerliga handlingsprogrammet lyder: Utveckla
samverkan mellan kommunens kulturyttringar.
En utredning om lokalisering har tagits fram av tjänstemännen med tre olika
tänkbara lokaliseringar. Detta sker i dialog och samtal med berörda
verksamheter. Beredning av ärendet pågår.
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Besvarande av interpellation från Andreas Hofbauer (S) till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om Roslagsmuséet och arbetsgruppens
resultat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Andreas Hofbauer (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2012-09-24, § 154, följande interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om Roslagsmuséet och arbetsgruppens resultat.
"Interpellation etc.

" Bilaga § 168.

Beslutande sammanträde
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson (C) yttrar sig och
hänvisar till skriftligt svar.
"Svar etc

.." Bilaga § 168

Andreas Hofbauer (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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InterpeNation till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson
Bengt Ericsson, du skriver i Norrtälje tidning den 12 september att "arbetsgruppen jobbade
tämligen snabbt... och kom till resultatet att Roslagsmuséet åter ska öppnas med en tydlig
pedagogisk inriktning och ett uppdrag att utveckla samarbetet med övriga museala verksamheter
i kommunen och att vara professionellt stöd för detta."
1. Tycker du att 6 månader är snabbt för en arbetsgrupp att komma fram till vad som
redan stipuleras i muséilagen och i stiftelsens stadgar?
2. Står du fortfarande fast vid arbetsgruppens slutsats att Rosiagsmuséet åter ska öppnas
eller har du ändrat uppfattning och tycker att det är bättre att kommunen öppnar ett
konkurrerande Roslagens nya museum?
Nybyn den 20 september 2012

Andreas Hofbauer, S

Bengt Ericsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Interpellationssvar till Andreas Hofbauer, S
Ärende: RoslagsMuseet

NORRTÄLJE

KOMMIJNSTYRÉLSE
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Andreas Hofbauer har ställt två frågor.
FRÅGA 1
Tycker du af t 6 månader är snabbt för en arbetsgrupp att komma fram till vad som redan stipuleras i
muséilagen och i stiftelsens stadgar?
SVAR:
Sex månader anser jag vara en helt acceptabel tid för en processinriktad beredning i ett svårlöst
ärende. Vi valde att kontakta en rad utomstående experter samt att göra flera studiebesök. Den
arbetsgrupp jag ledde, hade ett antal sammankomster i syfte att ge processen förnyade impulser - en
demokratisk process. Ett inte helt ovanligt tillvägagångssätt när siktet är problemlösning. Målet har
hela tiden varit att finna det framtida museets verksamhetsform, innehåll och bemanning. Vi har särskilt
uppmärksammat barns och ungas rätt till kultur.
Stiftelsens stadgar är inte okända för mig. Dessa har antagits för stiftelsens verksamhet. Vidare vet jag
att en bred allmänhet vill se en lösning för RoslagsMuseet. Min ambition har varit - och är - att
tillsammans med goda krafter hitta en långsiktig lösning - där man visar dåtid, nutid och framtid.
FRÅGA 2
Står du fortfarande fast vid arbetsgruppens slutsats att RoslagsMuseet åter ska öppnas eller har du
ändrat uppfattning och tycker atf det är bättre att kommunen Öppnar ett konkurrerande Roslagens nya
museum?
SVAR:
Jag står fast vid arbetsgruppens slutsats;
"Arbetsgruppen är enig om att RoslagsMuseet åter ska öppnas med en tydlig pedagogisk inriktning
och ett uppdrag att utveckla samarbetet med övriga museaia verksamheter i kommunen och att vara
professionellt stöd för dessa", i slutrapporten står klart och tydligt att vi inte tar ställning tili hus
(—byggnader/adresser). Lokalernas utformning måste bli ett resultat av verksamheten. I det arbetet
ställs krav på noggrann planering. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde för några dagar
sedan beslöts att godkänna det genomarbetade och förankrade förslaget till verksamhetsbeskrtvning.
Sammantaget. Våra tjänstemän har uppgiften att lägga fram minst två - helst tre - förslag att täcka
verksamhetsbeskrivningens behov av lokai/er, personal och ekonomi. I uppdraget ingår att redovisa
investerings- och driftskostnader. Därför bereds ärendet tillsammans med kommunstyrelse, kultur- och
fritidsnämnd och förvaltning. 1 uppdraget ingår även att förhandla med Stiftelsen RoslagsMuseet. Vi är
inne i slutfasen av en omfattande beredning. Staden och vår kommun behöver detta museum.
Norrtälje den 4 oktober 2 0 1 2

Bengt Ericsson, C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden

UTDRAG UR STADGAR FÖR STIFTELSEN ROSLAGSMUSÉET
Stiftelsens, benämning, ochJändamål
§ 1 Stiftelsens namn skall v a r a RoslagsMuseet.
§ 1 Stiftelsens ändamål är att förvalta, vårda och utöka museet och dess samlingar och hålla dem tillgängliga f ö r allmänheten
samt t samråd med kulturnämnden främja kulturvård och annan därmed förenlig verksamhet inom Norrtäl[e kommun.
§ 3 Egendom som tillfaller stiftelsen genom gåva eller köp mä övertagas endast under förutsättning att övertagandet inte är
förenat med förbehåll som i något avseende kan inskränka stiftelsens verksamhet eller rättigheter enligt dessa stadgar.
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Besvarande av fråga från Ulrika Falk (S) till kommunstyrelsens ordförande
om ordförandens i Roslagsmuséet sätt att sköta sitt uppdrag
Beslut
Korrrmunfullmäktige beslutar:
att frågan härmed anses besvarad.

Bakgrund
Ulrika Falk (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2012-09-24, § 156, följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande om ordförandens i Roslagsmuséet sätt att sköta sitt uppdrag.
"Fråga etc

" Bilaga § 169.

Beslutande sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (M) svar:
"Stiftelser har inte årsstämmor. Ordföranden ska inte anmäla till länsstyrelsen,
det är en uppgift för administrativ personal. Ingen personal har sagts upp,
däremot liar ordföranden vid ett tillfälle varslat. 2011 hade styrelsen sju
sammanträden och 2012 har den haft ett sammanträde. Enligt stadgarna ska det
vara minst två sammanträden per år.
Tyvärr fungerar inte styrelsen och det är inte enbart beroende på ordföranden.
Styrelsen borde begära sitt entledigande, så att ny styrelse kan utses."
Ulrika Falk (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

7
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson
Den av majoriteten tillsatte ordföranden i Roslagsmuséets stiftelse har misskött sitt uppdrag på
ett stort antal punkter. Bi a
>

årsstämma har inte hållits på två år

>

Han vägrar anmäla den nya styrelsen till Länsstyrelsen varför det sedan mars 2011 inte
finns någon formellt ansvarig styrelse

>

Han har två år i rad, inför semestern, sagt upp personal utan giltigt skäl och utan att
frågan behandlats i styrelsen

>

Han har offentligt erkänt att han fattar egna beslut utan att tillfråga styrelsen
eftersom han anser att styrelsen är ett skämt

>

Han vägrar att kalla till styrelsemöte med motiveringen att han inte har styrelsen med
sig

Kjell Jansson, anser du att det är rimligt att detta får fortgå och att denne ordförande kan
sitta kvar med majoritetens stöd.
Trästa den 20 september 2012

Ulrika Falk, S
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Delårsrapport 2 per augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2012,
att Norrtälje Sportcentrum A B ska erhålla koncernbidrag motsvarande
underskott for 2012 vid årets slut. Underskott om maximalt 1 mkr har
godkänts samt
att upphäva de lokalfbrsörjningsplaner som beslutats för verksamheterna samt
uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för lokalplaneringen.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas
ledamöter och ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Bakgrund
Norrtälje kommun rapporterar det ekonomiska läget 10 gånger per år.
Delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut, som även innefattar en
koncernredovisning.
Kommunen visade per augusti ett resultat om 93,8 mkr. Prognosen för helåret
uppvisar ett resultat om ca 105 mkr före balanskravsjusteringar. Prognos enligt
balanskrav uppgår till 101 mkr. Koncernens resultat uppgår till 120 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 september 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens medel om 5 mkr för
elevdatorer omfördelas till barn- och skolnämnden, att finansiering sker med
medel från fond för elevdatorer, att barn- och skolnämnden tilldelas resterande
medel om 10 mkr ur fond för elevdatorer,
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att uppdra till barn- och skolnämnden att i årsbokslutet rapportera hur medlen
har använts i verksamheten, att anslå ytterligare 3 mkr i investeringsanslag till
barn- och skolnämnden 2012 för inköp av inventarier till nya och renoverade
skol- och förskolelokaler, att framtida driftkostnader för dessa investeringar ska
finansieras inom barn- och skolnämndens befintliga budgetram, att finansiering
av investeringsmedel sker genom minskat investeringsanslag för kommunstyrelsens IT-verksamhet 2012, att uppdra till barn- och skolnämnden att i
samband med årsredovisningen 2012 lämna en återrapportering av resultatet av
kunskapssatsningen, att uppdra till utbildningsnämnden och socialnämnden att i
samband med årsredovisning 2012 återrapportera hur nämnden ska undvika att
årets prognostiserade underskott även far effekt 2013 och framöver samt att
uppdra till tiohundranämnden att i samband med årsredovisning 2012 redovisa
hur beslutade besparingsförslag far effekt 2012 och framöver. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2012, att
Norrtälje Sportcentrum A B ska erhålla koncernbidrag motsvarande underskott
för 2012 vid årets slut. Underskott om maximalt 1 mkr har godkänts samt att
upphäva de lokalförsörjningsplaner som beslutats för verksamheterna samt
uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för lokalplaneringen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 254 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 25 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 156, för egen
del beslutat att kommunstyrelsens medel om 5 mkr för elevdatorer omfördelas
till barn- och skolnämnden, att finansiering sker med medel från fond för
elevdatorer, att barn- och skolnämnden tilldelas resterande medel om 10 mkr ur
fond för elevdatorer, att uppdra till barn- och skolnämnden att i årsbokslutet
rapportera hur medlen har använts i verksamheten, att anslå ytterligare 3 mkr i
investeringsanslag till barn- och skolnämnden 2012 för inköp av inventarier till
nya och renoverade skol- och förskolelokaler, att framtida driftkostnader för
dessa investeringar ska finansieras inom barn- och skolnämndens befintliga
budgetram, att finansiering av investeringsmedel sker genom minskat
investerings anslag för kommunstyrelsens IT-verksamhet 2012, att uppdra till
barn- och skolnämnden att i samband med årsredovisningen 2012 lämna en
återrapportering av resultatet av kunskapssatsningen,
forts
Utdragsbestyrkande
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att uppdra till utbildningsnämnden och socialnämnden att i samband med
årsredovisning 2012 återrapportera hur nämnden ska undvika att årets
prognostiserade underskott även far effekt 2013 och framöver, att uppdra till
tiohundranämnden att i samband med årsredovisning 2012 redovisa hur
beslutade besparingsforslag får effekt 2012 och framöver.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna
delårsrapport 2 per augusti 2012, att Norrtälje Sportcentrum A B ska erhålla
koncernbidrag motsvarande underskott för 2012 vid årets slut. Underskott om
maximalt 1 mkr har godkänts samt att upphäva de lokalförsörjningsplaner som
beslutats för verksamheterna samt uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för
lokalplaneringen.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Berit Jansson (C) och Hans Andersson
(FP) och Ulla-Britt Pettersson (KD)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hanna Stymne-Bratt (S) med instämmande av Olle Jansson (S), Mats Wedberg
(MP), Ulrika Falk (S) och Catarina Wahlgren (V)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande:
att tillföra socialnämnden och Tiohundranämnden ytterligare
budgettilldelning 2012, motsvarande prognosticerat underskott efter
genomförda och beslutade besparingsåtgärder, för att nå en ekonomi i balans.
att kommunstyrelsens arbetsutskott far i uppdrag att tillsammans med arbetsutskotten i de nämnder, som redovisar ett prognosticerat underskott ta fram
förslag på hur man ska hantera nämndernas underskott.

forts
Justerandes sign
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Bernt Grönblad (SD)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande:
att kommunftillmäktige uppdrag åt kommunstyrelsen, kommunala nämnder
och övriga organ att i årsbokslutet, så långt som det är praktiskt möjligt,
redovisa kostnader med anknytning till invandringen och främst med bäring
fr.o.m. tiden efter att avtalen om olika typer av flyktingmottagande
tecknades första gången med Migrationsverket.
att kommunfullmäktige uppdrar åt bygg- och miljönämnden att till
fullmäktige rapportera beviljade dispenser från strandskyddsbestämmelserna.
Bertil Karlsson (V) och Aleksandar Srndovic (S) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
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Fastställande av kommunal utdebitering, skattesats 2013

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa den kommunala skattesatsen sänkt till 19:92 kr/skattekrona för år
2013.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas
ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Beredning av ärendet
Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 5 oktober 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen sänkt till
19:92 kr/skattekrona för år 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 252 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 oktober 2012. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. De
återkommer till kommunstyrelsen med eget förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 144, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter, miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets
ledamot deltog inte i beslutet. De återkommer till kommunfullmäktige med eget
förslag.
forts
Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Hans Andersson (FP), Berit Jansson (S)
och Åsa Wennerfors (FP)
- bifall till kommunstyrelsens förslag, ny skattesats 19,92
Ulrika Falk (S) med instämmande av Hanna Stymne-Bratt (S), Olle Jansson (S),
Ingrid Landin (MP), Bernt Grönblad (SD), Catarina Wahlgren (V), Bertil
Karlsson (V)
- oförändrad skattesats 20,12.
Bosse Blideman (MP), Bo Wetterström (M) och Aleksandar Srndovic (S) yttrar
sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag,

Expedieras till:

Justerandes sign
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Socialdemokraterna i Norrtälje kommun

Fastställande av kommunal utdebitering, skattesats 2013

Socialdemokraternas förslag till Kommunfullmäktige:
Att

fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12
kr/skattekrona för år 2013.

Bakgrund

Sverige har varit i en lågkonjunktur sedan det kraftiga fallet i BNP 2008-2009.
Återhämtningen tog fart under 2010, men under sommaren 2011 började den
hastigt tappa fart för att sedan under inledningen till 2012 åter bli något bättre.
Norrtälje och Stockholmsregionen har hittills klarat de ekonomiska orostiderna
bättre än Sverige i genomsnitt.
Men de prognoser som nu görs över den ekonomiska utvecklingen visar en
överhängande risk för att arbetslösheten kommer att öka. Utvecklingen på
arbetsmarknaden under 2013 och 2014 bedöms samfälligt som mycket svag.
Socialdemokraterna ser kvalitetsbrister i de verksamheter som påverkar
kommuninvånarnas vardag. De senaste årens kraftiga besparingar inom
Tiohundranämnden har gått ut över kvalitén i vård och omsorg. Oberoende
granskningar har konstaterat att Socialnämnden är underbudgeterad. Prognosen
över utvecklingen på arbetsmarknaden i kombination med regeringens
försämringar inom de generella försäkringssystemen riskerar att medföra ökade
kostnader för kommunen.
Kvalitetsöversynen i grundskolan visar på mycket stora utmaningar de
kommande åren. Beslut är ännu inte fattat om hur den framtida skolstrukturen i
kommunen ska se ut, och med det kan vi inte heller räkna med effektiviseringar
och omfördelning av befintliga resurser. Socialdemokraterna ser ett fortsatt stort
behov av satsningar på skolan för att ge kommunens barn och ungdomar bättre
förutsättningar för lärande. En kvalitativ skola är även en förutsättning för att
kommunen ska attrahera nya kommuninvånare.
Socialdemokraternas bedömning är därmed att den kommunala utdebiteringen
bör vara oförändrad för 2013, för att kunna möta de utmaningar kommunen står
inför och för att kunna erbjuda våra kommuninvånare én god service.
^
Ulrika Falk (S)

SVERIGEDEMOKRATERNA
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Fastställande av kommunal utdebitering, skattesats 2013
Sverigedemokraterna Norrtelje anser, inte minst med tanke på att det på kommunfullmäktiges
bord kan komina förslag på nedläggning av skolor, att kommunalskatten skall förbli
densamma som 2012.
Skatteintäkterna behövs också för vård och omsorgsverksamheten och dess utveckling.
Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut, dag som ovan, i rubricerat ärende.

Gruppledare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
.

k

KOMMUN

,

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfulimäktige

2012-11-05

K F § 172

17

Dnr KS 12-625 042

Justering av mål och budget 2013 och plan 2014-2015 inklusive
ettårsbudget för tiohundranämnden
Sverigedemokraterna lämnar skriftligt yrkande, men deltar inte i övriga
budgetbeslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen
att bevilja kommunstyrelsen 258 316 tkr i driftbudget för år 2013,
Val- och förtroendemannanämnden
att bevilja val- och förtroendemannanämnden 373 tkr i driftbudget för år 2013,
Bygg- och miljönämnden
att bevilja bygg- och miljönämnden 13 557 tkr i driftbudget för år 2013,
Klimatnämnden
att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2013,
Kultur- och fritidsnämnden
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 99 964 tkr i driftbudget för år 2013,

Justerandes sign

Socialnämnden
att bevilja socialnämnden 138 267 tkr i driftbudget för år 2013,
att uppdra till socialnämnden att återkomma med eventuella åtgärdsförslag
utifrån den särskilda granskning som ska göras av verksamheten för barn
och unga och utifrån resultatet av granskningen återkomma med ansökan
om att ianspråkta medel ur volymreserven,
att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om i anspråktagande av
volymreserven,
forts
Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden
att bevilja barn- och skolnämnden 872 134 tkr i driftbudget för år 2013,
Utbildningsnämnden
att bevilja utbildningsnämnden 266 863 tkr i driftbudget för år 2013,
Tiohundranämnden
att bevilja tiohundranämnden 871 766 tkr i driftbidrag för år 2013,
Övrigt
att fastställa resultatbudget 2013 inklusive flerårsplan för 2014-2015 för
Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelse-kontorets
skrivelse från den 1 oktober 2012,
att fastställa balansbudget 2013 inklusive flerårsplan för 2014-2015 för
Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelse-kontorets
skrivelse från den 1 oktober 2012,
att fastställa finansieringsbudget för 2013 samt flerårsplan för 2014-2015 i
enlighet med förslag bifogat kommunstyrelse-kontorets skrivelse från den 1
oktober 2012,
att samtliga investeringsramar i nämnderna från och med 2013 flyttas till
centralt konto för beslut enligt regelverk för kommunstyrelsens
investeringar,
att i övrigt godkänna förslag till justeringar av mål och budget för 2013 samt
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
,.

, ,

Sammanträdesdatum

v

Sida

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2012-11-05

19

K F § 172 forts
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 7 november 2011 Mål och budget 2012-2014 för
Norrtälje kommun. Budget för 2013 samt plan för 2014 behöver inför 2013
justeras på grund av fattade beslut, omvärldförändringar såsom nya skatte- och
pensionsprognoser samt tekniska justeringar såsom organisatoriska förändringar.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen 258 316 tkr i
driftbudget för år 2013, att bevilja val- och förtroendemannanämnden 373 tkr i
driftbudget för år 2013, att bevilja bygg- och miljönämnden 13 557 tkr i
driftbudget för år 2013, att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år
2013, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 99 964 tkr i driftbudget för år 2013,
att bevilja socialnämnden 138 267 tkr i driftbudget för år 2013, att uppdra till
social—nämnden att återkomma med eventuella åtgärdsförslag utifrån den
särskilda granskning som ska göras av verksamheten för barn och unga och
utifrån resultatet av granskningen återkomma med ansökan om att ianspråkta
medel ur volymreserven, att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om
ianspråktagande av volymreserven, att bevilja barn- och skol-nämnden 872 134
tkr i driftbudget för år 2013, att bevilja utbildningsnämnden 266 863 tkr i driftbudget för år 2013, att bevilja tiohundranämnden 871 766 tkr i driftbidrag för år
2013, att fastställa resultatbudget 2013 inklusive flerårsplan för 2014-2015 för
Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 1 oktober 2012, att fastställa balansbudget 2013 inklusive
flerårsplan för 2014-2015 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 1 oktober 2012, att fastställa
fmansieringsbudget för 2013 samt flerårsplan för 2014-2015 i enlighet med
förslag bifogat kommunstyrelse-kontorets skrivelse från den 1 oktober 2012, att
samtliga investeringsramar i nämnderna från och med 2013 flyttas till centralt
konto för beslut enligt regelverk för kommun-styrelsens investeringar, att i
Övrigt godkänna förslag till justeringar av mål och budget för 2013 samt att
uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommun-styrelsekontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur.
forts
Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 253 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 1 oktober 2012. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. De återkommer till kommunstyrelsen med eget förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 145,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog inte i beslutet.
Återkommer till kommunfullmäktige med egna förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Bino Drummond (M), Berit Jansson
(C) Hans Andersson (FP), Göte Waara (KD), Louise Branting (C)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Olle Jansson (S), Hanna Stymne-Bratt
(S),
bifall till Socialdemokraternas förslag, enligt bilaga.
Mats Wedberg (MP) med instämmande av Ingrid Landin (MP)
bifall till Miljöpartiets förslag, enligt bilaga.
Catarina Wahlgren (V)
- bifall till Vänsterpartiets förslag, enligt bilaga.
Bernt Grönblad (SD)
bifall till Sverigedemokraternas förslag och i övrigt deltar inte
Sverigedemokraterna i besluten, enligt bilaga.
Johan Westemolm (S), Sara Hansson (S) och Ahmet Kozaragic (S) yttrar
sig.

Expedieras till:
Justerandes sign
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Norrtälje kommun har med sin egen unika miljö med stad, skärgård och levande
landsbygd runt knuten alla möjligheter att växa. Vi har en mångfald av
boendemiljöer och goda förutsättningar att erbjuda mark för både bostäder och
företagsetableringar. Dessutom tillhör kommunen landets största tiliväxtregion.
Närheten tiil Balticum ger vår kommun många fördelar. Norrtälje kommun har
alla förutsättningar att kunna stärka sin framtidstro.
Men Norrtälje kommun kan vara mycket bättre än idag. I flera år har den
styrande majoriteten undvikit viktiga prioriteringar, vilket synliggörs i de öppna
jämförelser som görs av Sveriges kommuner. Kvalitetsöversynen i grundskolan
visar på stora utmaningar, befolkningstillväxten är fortsatt för låg, företagen har
svårt att rekrytera persona! med relevant kompetens, och de sociala klyftorna
ökar som konsekvens avförd politik i Riksdag, landsting och kommun.
För att Norrtälje kommun ska växa socialt, ekonomiskt och ekologiskt tar vi
ansvar för de stora utmaningar vi står inför. När vi utvecklar vår kommun utgår vi
från våra lokala förutsättningar, sätter kommuninvånarnas vardag i centrum och
prioriterar långsiktiga lösningar, vilket kommer att flytta fram Norrtälje kommuns
position.
Politiken måste ständigt vara öppen för nya idéer för att öka kvalitén i
verksamheterna som ska komma alla invånare till del. Norrtälje har nu
organiserat vård och omsorg som en projektverksamhet i sju år. Det är en lång
tid och alla utvärderingar visar på att Tiohundramodellen, om den får lysa fullt
ut, kan bli en ledande vård- och omsorgsmodell för hela Sverige.
Kommunens styrande majoritet står inte upp för Norrtäljes intressen. Den
moderatledda landstingsledningens beslut om en förlängning av projektet,
innebär i praktiken att vi kommer gå tillbaka till samma ordning som fanns innan
Tiohundra. Vi vill istället erbjuda våra kommuninvånare det bästa av två världar,
valfrihet och trygghet. Steg ett för Socialdemokraterna är att Tiohundra ska
permanentas. Steg två är att utveckla och bygga vidare på framgångskonceptet.
Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling av vår kommun.
Ett brett kvalitativt utbud av utbildning ger individen frihet att forma sitt eget liv,
men avgör även samhällets förmåga till omställning och tillväxt. Norrtälje
kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi öppna fler dörrar till
utbildning. Utbildningspolitiken ska prioriteras och hänga ihop -från förskola och
fritidshem till grundskola, gymnasium och högre utbildning. Vi ser stora vinster
genom att tydligt koppla lokala arbetsmarknadsfrågor till det kommunala

ansvaret för skola, utbildning, och kompetensförsörjning till det lokala
näringslivet.
Ett samhälles värdighet mäts efter hur man tar hand om sina svagaste. Det är
inte värdigt en kommun som Norrtälje att antalet barn som växer upp i fattigdom
ökar för varje år. Det är inte acceptabelt att barn vräks och att politiken blundar
när försörjningsstödet och orosanmälningarna ökar och allt fler unga far illa. Det
förebyggande arbetet måste stärkas.
Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social
sammanhållning, utveckling och trygghet, är vägen till framgång. Tillsammans
kan vi nå längre än vad var och en av oss ensamma förmår. Socialdemokraterna
vågar se problemen som finns i Norrtälje kommun, och är beredda att finna
lösningar på dessa, därför gör vi andra prioriteringar än den borgerliga
majoriteten. Vårt budgetförslag möter behoven hos kommuninvånarna. Det är
politikens ansvar att alla elever får möjlighet till en bra utbildning, att våra äldre
kan känna trygghet i vardagen, att vården organiseras på ett effektivt sätt så att
våra gemensamma resurser används för att ge bästa möjliga vård och omsorg till
den som behöver. Det går inte att avfärda problem som den borgerliga
majoriteten gör. Vi vet att politiska beslut gör skillnad, och vi vågar göra
prioriteringar för att gynna både dagens och morgondagens kommuninvånare.
Fler bostäder
En viktig utmaning inför framtiden är bostadsfrågan. Vår uppfattning är att
bostadsbyggandet måste ta fart för att kommunen ska utvecklas positivt. Vi
behöver fler bostäder så att inflyttningen av framförallt yngre och
yrkesverksamma kan öka, då blir vi även fler som delar på våra gemensamma
kostnader. Våra ungdomar ska ha en reell chans till en egen bostad. Idag är det
oacceptabelt svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunen måste även ta ansvar för att fler hyresrätter produceras.
Socialdemokratemas förslag: Minska räntepåslaget för Roslagsbostäder
(halveras 2013 och sänks ytterligare 2014} och erbjud tomträtter till aktörer som
vill producera hyresrätter.
En skola och förskola i Sverigetopp
Vi har under flera år betonat värdet av att investera i kunskap i Norrtälje
kommun. Skolan har under många år fått allt för dåliga förutsättningar, såväl
ekonomiskt som politiskt stöd. Vi har haft fokus på att våra barn och ungdomar
bättre förutsättningar kunna möta de nya kunskapskraven. Norrtälje kommun
måste bli en attraktiv skolkommun. En kvalitativ skola är en förutsättning, och ett
måste för att kommunen ska attrahera nya kommuninvånare i framtiden. Det
duger inte att hamna i bottenskiktet i undersökning efter undersökning. Alla
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skolor ska vara bra skolor. Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de
möter riktigt bra och motiverade lärare. Därför är det viktigt att investera i
lärares kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.
En förskola för alfa barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på
det livslånga lärandet. Vi vili utveckla förskolan så att alla barn och föräldrar kan
få en pedagogisk och trygg verksamhet. Alla barn ska ha rätt att delta i förskolans
pedagogiska verksamhet, vilket ger en god grund för det framtida lärandet.
Idag upplever många unga stress och försämrad psykisk hälsa. Ett ökat
samarbete mellan skola och fritidsgårdar samt att det elevsociala stödet, i form
av elevhälsa och fältsekreterare, stärks är viktiga insatser för att bekämpa
ohälsan bland våra unga.
Våra fritidshem har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag.
Verksamheten ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stimulera barns
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.
Socialdemokraterna ser behoven av satsningar för att fritidshemmen ska nå sina
pedagogiska mål.
Vårt självklara måi är att alla elever ska nå målen i grundskolan.
Socialdemokratemas förslag: Ge alfa barn rätt till 30 timmar på förskolan
oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Stärk elevhälsan. Öka
personaltätheten på fritidshemmen, Prioritera kompetensutveckling för
pedagoger i skola och förskola.

Utbildning - nyckel till utveckling och tillväxt

Med låga utbildningspolitiska mål avstår den borgerliga majoriteten från att
investera i utbildning som bygger oss starka för framtiden. Utbildning är nyckeln
till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att
forma sina egna liv. När företagen i kommunen och regionen inte kan rekrytera
den kompetens de behöver ska inte politiken stå och se på. Vi måste möta
behoven med investeringar i utbildning. Tillgången till välutbildade människor
stärker näringslivet oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Att satsa
på utbildning höjer kunskapsnivån och ökar tillväxten. En prioritering som den
borgerliga majoriteten avstått från under lång tid.
Vår gymnasieutbildning ska hålla hög kvalitet, motsvara de studerandes
förväntningar men också svara mot arbetsmarknadens krav och näringslivets
framtida behov av arbetskraft. Vuxenutbildningen ska ges utrymme att höja våra
kommuninvånares kunskaper, inte enbart utföra lagens grundläggande krav.
Campus Roslagen är en fantastisk resurs för vår kommun som måste ges rätt
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förutsättningar att utveckla utbildningsverksamheten och även få en tydligare
samverkan med Utbildningsnämnden.
Vårt självklara måi är att utbildningsnivån i kommunen ska höjas. Den styrande
majoriteten har undvikit att analysera orsakerna till den låga utbildningsnivån,
och har därför inte heller kunnat presentera skarpa förslag till hur den
eftergymnasiala studienivån ska höjas i Norrtälje kommun. Vi tror inte att den
låga utbildningsnivån är en naturlag och vill därför initiera ett projekt för
kartläggning och framtagande av förslag på hur kommunen ska agera för att höja
den eftergymnasiala utbildningsnivån.
Socialdemokraternas förslag: Höj programpengen på introduktionsprogrammen
för att fler ska kunna avsluta sin gymnasieexamen. Satsa på vuxenutbildning i
syfte att höja utbildningsnivån. Initiera samverkan mellan Utbildningsnämnden,
Barn- och skolnämnden, Campus Roslagen och studie- och yrkesvägledningen för
att få en samlad syn och skarpa förslag för hur utbildningsnivån i kommunen kan
höjas.
Jobb och utbildning för unga

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är mycket hög i ett internationellt perspektiv.
Även om andelen arbetslösa ungdomar är lägre i Norrtälje än i riket, så ser vi en
markant ökning. Samtidigt lämnar alldeles för många ungdomar gymnasiet utan
fullständiga betyg. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i sin rapport
"Födda 1981" konstaterat att en elev som fullföljer gymnasiet har med ungefär
dubbelt så stor sannolikhet jobb vid 24 års ålder som en person som hoppat av
gymnasiet.
För att bryta utvecklingen har Socialdemokraterna i sin budgetmotion till
Riksdagen föreslagit en reform med utbildningskontrakt för unga arbetslösa som
saknar gymnasiekompetens. Syftet är att hjälpa unga till praktik och jobb,
samtidigt som individens eget ansvar för att göra sig anstälfningsbar genom
gymnasiekompetens betonas.
Vi ser också i Norrtälje ett behov av satsningar på de ungdomar i kommunen som
saknar gymnasiekompetens. "Ung på väg" har kompetens att hantera detta och
vi vill se en tydlig satsning för att nå alla de ungdomar som idag inte har
gymnasiekompetens i vår kommun.
Socialdemokratemas förslag: Ge "Ung på väg" uppdrag att aktivt söka upp alla
ungdomar i vår kommun som lämnat gymnasiet utan slutbetyg för att med varje
tidigare elev söka möjliga vägar att uppnå gymnasiekompetens.
Arbetsmarknadspolitik-en kommunal uppgift

En lokal aktiv arbetsmarknadspolitik kompletterar statens övergripande ansvar
på området. Den lokala politiken ska rusta människor för studier eller arbete.
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Kommunen bör ta initiativ tiil ett mer utvecklat samarbete mellan
arbetsmarknadspolitikens viktiga institutioner som arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, socialtjänsten, skola, gymnasium, vuxenutbildning, högre
utbildning och de kommunala verksamheterna. Här behöver samverkan bli
mycket bättre än idag för att nå goda resultat och utveckla den lokala
arbetsmarknaden, och med det kommunen.
För att skapa och upprätthålla hög sysselsättningsnivå krävs även en aktiv
näringspolitik. Kommunen ska aktivt verka för att befintliga företag ges goda
utvecklingsmöjligheter samt stödja nyetablering av företag. Beredskapen för att
kunna tillgodose behov av industrimark och verksamhetslokaler måste därför
vara god.
Idag har Norrtälje kommun en arbetsmarknadsenhet placerad på
Socialförvaltningen, med mycket knappa resurser. Socialdemokraterna vill se en
mer aktiv lokaf arbetsmarknads- och näringspolitik.
Socialdemokratemas förslag: Inrätta en arbetsmarknads- och näringslivsenhet
under kommunstyrelsen som har ett kommunalt helhetsansvar för dessa frågor.
Arbetslöshetsinsatser - resursjobb stärker individ och kommun

Den finansiella oron i världen påverkar arbetsmarknaden, arbetslösheten stiger i
landet och även i Norrtälje. Kommunen har ett ansvar för de personer som är
arbetslösa och utförsäkrade. Idag tar vi det ansvaret genom försörjningsstöd. Allt
fler har tvingats söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag) de senaste åren. Sedan
2007 har kostnaderna för kommunen ökat med 15 miljoner.
Kommunen kan minska kostnaderna för försörjningsstödet genom att ge fler
möjlighet att jobba. I projekt Arbetslinjen kan vi erbjuda resursjobb genom att
kommunen anställer personer som är beroende av försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet. Anställningarna är heltid, tidsbegränsade till ett år, och ger
arbetstagaren rätt till kollektivavtalseniig lön. Under året kvalificerar individen tiil
A-kassa och har fått värdefull erfarenhet som gör det enklare att få ett jobb på
reguljär arbetsmarknad.
Vinsten ligger hos individen, men även hos kommunen som får ökade resurser i
kommunal service, samt att belastningen på socialtjänsten minskar.
Socialdemokraternas förslag: Kommunen startar projekt Arbetslinjen med
resursjobb i enlighet med motion från Socialdemokraterna.
Stoppa utvecklingen där alltfler far illa

Att ha ett hem att gå till, att kunna känna trygghet, och ha en någorlunda
förutsägbar tillvaro är en grundläggande rättighet för alla. Alla barn och unga har
det inte lugnt och tryggt hemma, alla har inte ett hem att gå till. Missbruk får
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förödande konsekvenser, inte bara för den som missbrukar utan för alia runt
omkring, därför är både akuta insatser såsom myndighetsutövning och
förebyggande åtgärder mycket viktiga för att ett samhälle ska hålla ihop och
fungera. I Norrtälje kommun har orosanmälningarna ökat markant under flera
års tid, både för att barn och unga far illa och för missbrukare. Även
bostadssituationen är mycket svår. De som av olika skäl inte kan ordna en bostad
på egen hand blir allt fler.
I tider av ökande arbetslöshet drabbas många hårt, och hårdast drabbas de som
inte har ekonomiska resurser. Regeringens reformer inom
arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen är bidragande orsaker till att fler
människor står utan ersättning, sjuka människor blir utförsäkrade, arbetslösa blir
utan eller har alltför låg arbetslöshetsersättning, vilket gör att de inte har något
annat val än att vända sig till socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd. Allt
fler människor tvingas vända sig till socialtjänsten som är det sista skyddsnätet
när alla andra vägar är prövade. Alltfler barn och unga behöver samhällets stöd.
Norrtälje kommun är inte skonat från droger. Införseln av både narkotika och
alkohol är stor, inte minst tack vare kommunens närhet till både Stockholm och
färjetrafiken. Förebyggande insatser behövs.
Socialdemokraternas förslag: Tillför resurser för att möta ökade volymer. Stärk
det förebyggande arbetet, och utöka Mini Marias verksamhet även tili Hallstavik.
Stoppa utförsäkringama

Det är inte kommunen som beslutarom utförsäkringarna, det är regler som
beslutats av den moderatledda regeringen. Men det är Norrtäljes
kommuninvånare som drabbas. En del direkt genom att bli beroende av
behovsprövande bidrag på grund av sin sjukdom. Andra indirekt genom att
kommunens resurser blir mindre till följd av det ökade försörjningsstödet. Det
minskar kommunens möjligheter att prioritera annan viktig kommunal
verksamhet. Vi vill vända utvecklingen.
Socialdemokraternas förslag: Norrtälje kommun ska verka för att
sjukförsäkringens regelverk ändras så att utförsäkringarna stoppas, i den mån
regeringen inte tar intryck av detta bör kommunen hävda finansieringsprincipen
och kompensation för ökande kostnader för försörjningsstödet.
Höj kvaliteten i äldreomsorgen

Våra äldre kommuninvånare har under ett långt liv bidragit till
samhällsutvecklingen och har all rätt att förvänta sig en trygg och värdig
ålderdom. Ingen ska behöva åldras med oro och rädsla för att inte få den vård
och omsorg man behöver. För att kommunen fortsatt ska kunna erbjuda en god
omsorg behöver ytterligare resurser tillföras. De utvärderingar som gjorts
redovisar tydligt att Tiohundra sänkt kostnaderna för äldreomsorgen med cirka

sjuttiofem miljoner kronor sedan 2006. Idag ligger Norrtälje 9 procent under
standardkostnaden för riket, enligt Socialstyrelsens räkenskapssammandrag
2011. Trots dessa effektiviseringar får Tiohundra inte full kompensation för prisoch volymökningar som sker utan tvingas gång på gång att ta till förslag till
neddragningar och kvalitetsförsämringar. Detta leder även till att förtroendet för
verksamheten och Tiohundra som helhet sjunker, vilket också bekräftas i den
senaste Tiohundrabarometern.
Varje invånares behov måste tillfredställas på ett värdigt och professionellt sätt
med hög kvalitet utan långa köer. Vi är djupt bekymrade över den borgerliga
majoritetens hantering av Tiohundranämnden. Volymökning regleras inte
godtyckligt av politiska beslut utan strikt av biståndsbedömning utifrån
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Kvalitet regleras av politik och
lagstiftning, och kontrolleras av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen genom tillsyn.
Socialdemokraternas förslag: Tillför resurser för att möta volymökningar och
erbjuda rimlig kvalité inom hemtjänst och äldreboenden.
Planera för fler trygghetsboenden

Norrtälje kommun behöver trygghetsboenden i olika former. Tiohundranämnden
har för snart två år sen tillskrivit kommunstyrelsen och fullmäktige i frågan men
ännu inte fått något svar. Vi kräver svar på hur den borgerliga majoriteten
hanterar frågan.
Socialdemokraternas förslag: Starta planeringen för byggnation av
Trygghetsboenden för äldre.
Kultur och ökad livskvalitet

Kulturen är en grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande
medborgarskap. Det är kommunens ansvar att skapa förutsättningar för att alla
ska kunna ta del av, samt utöva, de kulturella uttrycken.
Folkbildning och allmänna samlingslokaler är viktiga för att våra
kommuninvånare ska kunna samlas, ta del av och utöva kultur, samt att
utvecklas och lära tillsammans. Utan de ideella krafter som idag bidrar till det
gemensamma blir vi en torftig kommun med fler sysslolösa ungdomar, ensamma
människor och låsta dörrar.
Socialdemokraternas förslag: Stärk stödet till föreningar, studieförbund och
samiingslokalhållande föreningar.
Vi tar klimatutmaningen på allvar

Norrtälje ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling och en
kommun där vi tar klimatutmaningen på största allvar. Vår kommun har alla
förutsättningar för detta, men då måste resurser för klimatrelaterade projekt och
satsningar prioriteras. I den styrande majoritetens budget saknas dessa resurser

helt och hållet, vilket onekligen visar att denna avgörande framtidsfråga är
mycket lågt prioriterad. Trots kunskapen om vår påverkan på klimatet så tas inte
de beslut som krävs för att även Norrtälje ska göra sitt i arbetet för ett bättre
klimat, trots att ansvaret för klimatet idag och för kommande generationer bärs
av politiken.
För att Klimatnämnden ska få ett politiskt och organisatoriskt inflytande krävs att
vi arbetar på ett annat sätt än idag. Vi ser ett stort behov av att Klimatnämndens
verksamhet integreras i hela kommunens och koncernens verksamhet.
Socialdemokraternas förslag: Ca 1 procent av varje nämnds budget öronmärks
för kiimatarbete.
Se över strandskyddslagen

För att vi ska ha en attraktiv, tillgänglig och levande skärgård samt kunna
använda våra vattenvägar på ett bra sätt krävs det att viss byggnation tillåts längs
våra stränder. Likväl som man måste kunna parkera sin bil vid sitt hus, måste
man kunna förtöja sin båt på ett säkert sätt. Att få tillstånd att bygga en brygga
är idag näst intill omöjligt med dagens strandskyddsregler. Det är inte rimligt.
Socialdemokraternas förslag: Norrtälje kommun ska verka för förändringar i den
nya strandskyddsiagen, utan att det inkräktar på det rörliga friluftslivet.
Bokslut 2012

I bokslut 2012 tar Socialdemokraterna ansvar för att lösa viktiga frågor som
dragits i långbänk. Frågor som kommunen har ett stort intresse av att de blir
lösta eftersom de har stor betydelse för besöksnäring, skolor och föreningar.
Det första är att avsätta ett engångsbelopp om 5 miljoner kronor för upprustning
av Gevärsfaktoriet. Roslagsmuséets framtida utveckling finns det anledning att
diskutera eftersom det finns många spännande lösningar för ett modernt musem
att nå sin publik. Gevärsfaktoriet är en unik och viktig de! av stadens och
Roslagens historia, och behöver omgående upprustning. Allt annat är oansvarig
kapitalförstöring.
Det andra är att avsätta ett engångsbelopp om 500 tusen kronor till Pythagoras,
som erbjuder barnverksamhet i enlighet med skolans läroplan. Idag kan inte
museet hålla öppet året om, och behöver investera i värmesystemet.
Det tredje är att avsätta 5 miljoner kronor till Folkets Hus i Hallstavik.
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Budget 2013

Socialdemokraternas budgetförslag baseras på oförändrad kommunal
utdebitering om 20:12 kr.
Budgetram, i förhållande tiil majoritetens förslag
Kommunstyrelsen, arbete istället för försörjningsstöd

+10 mkr

Barn- och skolnämnden

+20 mkr

Utbildningsnämnden

+ 4 mkr

Tiohundranämnden

+15 mkr

Socialnämnden

+15 mkr

Kultur- och Fritidsnämnden

+ 2 mkr

Roslagsbostäder, halvering av internt räntepåslag 2013

+ 6 mkr

Summa

+72 mkr

Finansiering
Statligt konjunkturstöd 27 mkr oanvänt 2010-12, överförs
15 mkr till 2013

-15 mkr

Oförändrad skattesats, satsas oavkortat i skolan

-20 mkr

AFA återbetalning 23 mkr 2012, överförs 12 mkr till 2013
Kommunstyrelsen till förfogande

-12 mkr
- 3 mkr

Energieffektivisering

- 6 mkr

Avskaffa vårdnadsbidraget

- lmkr

Minskad volymreserv, fördelas till Socialnämnden och
Tiohundranämnden

-15 mkr

Summa

-72 mkr

(12)
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Justering av budget 2013

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen 244 316 tkr i driftbudget för år 2013
Val- och förtroendemannanämnden

att bevilja val- och förtroendemannanämnden 373 tkr i driftbudget för år 2013
Bygg- och miljönämnden

att bevilja bygg- och miljönämnden 13 557 tkr i driftbudget för år 2013
Klimatnämnden

att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2013
Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 101 964 tkr i driftbudget för år 2013
Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 153 267 tkr i driftbudget för år 2013
Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 891134 tkr i driftbudget för år 2013
Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 270 863 tkr i driftbudget för år 2013
Tiohundranämnden

att bevilja Tiohundranämnden 886 766 tkr i driftbidrag för år 2013
Övrigt

att fastställa resultatbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som ovanstående
förslag ger
att fastställa balansbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som ovanstående
förslag ger
att fastställa finansieringsbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som
ovanstående förslag ger

Uppdrag

Vi ger kommunstyrelsen följande utrednings- och uppföijningsuppdrag
Att
Att.
Att

uppdra till samtliga nämnder och styrelser tar fram mål och budget
för sitt klimatarbete
utreda möjligheter, mål och budget för en långisktig satsning på
resursjobb i enlighet med motion från Socialdemokraterna.
utreda möjligheten att ha fler behandlingsmöjligheter i egen regi
för att minska placeringskostnaderna i social vård och omsorg

Ulrika Falk
Socialdemokraterna
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Vänsterpartiet

Framtidstro, utveckling och välfärd

En kommun med framtidstro m å s t e vara en kommun med framtidstro för alla, unga
som gamla, bosatta i staden eller på landsbygden, med eller utan välbärgade
föräldrar. För att kunna bygga detta samhälle krävs en solidarisk fördelning av
gemensamma medel och möjligheter för alla att vara med och påverka sin egen och
samhällets utveckling.

Utbildning - från förskola till högskola
1 vår vision ska Norrtälje kommun ha en utbildning av hög kvalitet, från förskola till
högskola. Vi är övertygade om att kvaliteten i förskola och fritidshem har en
avgörande betydelse för skolresuliaten och vill att kommunen strävar mot att
barngrupperna i förskolan inte bör vara större än 15 barn samt att det även sätts ett
tak för hur stora fritidshemsgrupper vi vill ha. Fritidshemspersonalen m å s t e ha
möjlighet att se varje barns behov, kunna erbjuda aktivitet och avkoppling samt
hjälpa barnen att reflektera över dagens skolarbete.

Vi vill att det kommunala gymnasiet ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar
för våra ungdomar. Det är viktigt att alla ungdomar ges möjlighet att känna motivation
att nå gymnasiekompetens. Det ska vara möjligt, men inget krav, att pendla för en
motiverande utbildning.

P å Campus Roslagen finns goda möjligheter till distansstudier på högskolenivå, men
även Campusförlagda utbildningar i samarbete med olika lärosäten. Vi har också god
tillgång på studentbostäder. Området är positivt för kommunen och verksamheten
bör tillåtas växa, inte bara för att erbjuda människor i vår kommun möjlighet till högre
utbildning utan även som en framgångsfaktor för kommunens tillväxt.

Vänsterpartiet
Fler arbetstillfällen i kommunen

För den som är ung och aldrig har haft ett arbete eller den som länge har stått utanför
arbetsmarknaden är praktikplatser guld värda. Därför bör kommunen och dess bolag
vara goda föregångare

och erbjuda praktikplatser, sommarjobb för unga

osv.

Tiohundra AB startar nu ett nätverk, SAFIR, som syftar till att få ut människor som
tidigare varit hänvisade till daglig verksamhet i ordinarie arbeten. Även för detta syfte
är praktikplatser mycket viktiga. Socialt företagande har också en viktig roll att spela
och bör bemötas positivt av kommunen.

Det m å s t e finnas fler arbeten för människor som har skaffat sig en högre utbildning
samtidigt som det finns arbetsplatser som vi har svårt att rekrytera utbildad personal
till. Vårt förslag är att kommunen ser över möjligheten att starta s k Akademiska
arbetsplatser i samarbete med högskolor eller universitet, d v s arbetsplatser där de
anställda kombinerar arbete med forskning. Förslag på arbetsplatser kan t ex vara
inom

Tiohundra, som

ju har

en

forskningsavdelning,

Akademisk

Vårdcentral,

Akademiskt äldreboende osv., men också inom kommunala verksamheter som skola
och förskola. Dessa arbetsplatser bör i första hand förläggas till platser med
rekryteringssvårigheter, t ex i norra delen av kommunen.

Tiohundra - en vårdmodell som framgångsfaktor

Tiohundra är en unik vårdmodell i världen. Den bör snarast permanentas och inte
underställas experiment med andra vårdmodeller som Vårdval Stockholm.

Bygg

vidare på grundtanken med Tiohundra, samverkan inte konkurrens och medborgaren
i fokus, s å kan vårdmodellen a n v ä n d a s som en framgångsfaktor för kommunens
övriga arbete och tillväxt. En kommun där ingen faller mellan stolarna!

Framtidstro för alla

En kommun med framtidstro m å s t e innebära en kommun med framtidstro för alla.
Detta innebär, förutom det vi lyft i o v a n s t å e n d e text, att alla människor m å s t e kunna
känna trygghet i ett boende. Det behövs fler hyresrätter och Roslagsbostäder bör
a n v ä n d a s aktivt av kommunen för att skapa olika typer av hyresboenden i olika delar

Vänsterpartiet
av kommunen. Det är också viktigt att vi skapar en solidarisk kommun genom att
Socialnämnden

ges

tillräckliga resurser för att ge stöd

till de mest

utsatta

medborgarna. Vi vill att vuxna ska ges möjligheter att arbeta och att inga barn ska
vräkas eller fara illa i vår kommun. Ett barnperspektiv ska finnas i alla beslut som
fattas. Framtidstro för alla innebär också ett rikt förenings- och kulturliv utan höga
avgifter; bibliotek, kulturskola, ungdomsidrott mm.

En stor kommun - med specifika förutsättningar

Norrtälje kommun är en vidsträckt kommun med förutsättningar som skiljer sig från
stora delar av övriga Stockholms län. Detta måste alltid finnas med i tankarna när vi
planerar och beräknar framtiden i kommunen. Vänsterpartiet vill att hela kommunen
ska leva och ser positivt på olika samverkans- och utbytesprojekt på initiativ såväl
uppifrån som nerifrån, för att göra detta möjligt. För oss är det också viktigt att vi
värnar det rörliga friluftslivet och de möjligheter vår kommun kan ge genom att vara
ytterst restriktiva med strandskyddsdispenser.

Norrtälje stad är kommunens största och naturliga centrum. Stadens centrum är en
angelägenhet för fastboende

och sommarboende

i hela kommunen och bör

utvecklas med varsamhet. Vänsterpartiet anser att en stadsarkitekt bör anställas
snarast.
Budget 2013
Vänsterpartiets budgetförslag baseras på oförändrad kommunal utdebitering om 20:12 kr.
Budgetram, i förhållande till majoritetens förslag
Kommunstyrelsen, arbete istället för försörjningsstöd +10 mkr
Barn- och skolnämnden +20 mkr
Utbildningsnämnden + 4 mkr
Tiohundranämnden +15 mkr
Socialnämnden +15 mkr
Kultur- och Fritidsnämnden + 2 mkr
Roslagsbostäder, halvering av internt räntepåslag 2013 + 6 mkr
Summa +72 mkr

Finansiering

Statligt konjunkturstöd 27 mkr oanvänt 2010-12, överförs
15 mkr till 2013 -15 mkr
Oförändrad skattesats, satsas oavkortat i skolan -20 mkr
AFA återbetalning 23 mkr 2012, överförs 12 mkr till 2013 -12 mkr
Kommunstyrelsen till förfogande - 3 mkr
Energieffektivisering - 6 mkr
Avskaffa vårdnadsbidraget -1 mkr
Minskad volymreserv, fördelas till Socialnämnden och
Tiohundranämnden-15 mkr
Summa -72 mkr 11(12)

Vänsterpartiet
Justering av budget 2013

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen 244 316 tkr i driftbudget för år 2013
Vaf- och förtroendemannanämnden

att bevilja val- och förtroendemannanämnden 373 tkr i driftbudget för år 2013
Bygg-och miljönämnden

att bevilja bygg- och miljönämnden 13 557 tkr i driftbudget för år 2013
Klimatnämnden

att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2013
Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 101964 tkr i driftbudget för år 2013
Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 153 267 tkr i driftbudget för år 2013
Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 891134 tkr i driftbudget för år 2013
Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 270 863 tkr i driftbudget för år 2013
Tiohundranämnden

att bevilja Tiohundranämnden 886 766 tkr i driftbidrag för år 2013
Övrigt

att fastställa resultatbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som ovanstående
förslag ger
att fastställa balansbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som ovanstående
förslag ger
att fastställa finansieringsbudget för 2013 utifrån de konsekvenser som ovanstående förslag ger

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Kommunfullmäktige
Norrtälje

Justering av mål och budget 2013 och plan 2014-2015 inklusive ettårsbudget för
tiohundranämnden
Sverigedemokraterna Norrtelje yrkar på följande ändringar och tillägg:
att Klimatnämnden läggs ned. Nämndens diminutiva verksamhet kan med fördel inordnas i
bygg-och miljönämnden.
att Socialnämnden, eller annat organ som äger frågan, tar i uppdrag att snarast möjligt säga
upp avtalen med Migrationsverket om flyktigmottagande av olika slag och avveckla denna
verksamhet. Även om visst statsbidrag erhålls under några år, medverkar verksamheten till
socialnämndens underskott. Som nationalist kommer jag aldrig någon gång, aldrig någonsin
att dagtinga, vad gäller detta område, och medverka till någon annan vision, även om jag
realistiskt kan se att den ligger något fram i tiden, än att i princip sätta stopp för ny
invandring. Sveriges behöver en stopplag för fortsatt invandring av alla olika typer. Det är
visionen för ett framtida fritt och lyckligt Sverige. Norrtälje kommun kan bidra, dra sitt strå
till stacken, genom att säga upp de nämnda avtalen.
att Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden och Tiohundranämnden far i uppdrag att
motverka att gömda flyktingar far del av den verksamhet som nämnderna bedriver, annat än
akut sjukvård, och om det ändå måste ske, skall inriktningen vara att kommunens och
Tiohundras personal skall medverka till att awisningsbeslut kan verkställas.
Jag yrkar bifall till vad som ovan anförts och deltar i övriga delar inte i beslutet/besluten
under detta ärendenummer.
. .

Gruppledare

miljöpartiet de gröna
Miljöpartiets reservation:
Miljöpartiet reserverar sig mot majoritetens budget för att vi anser att så länge som
det finns så mycket att satsa på så kan vi inte sänka skatten på 20 miljoner. Det
finns ett antal områden som är kraftigt eftersatta och
Miljöpartiets förslag på att de 20 miljoner som majoriteten föreslår i
skattesänkningar ska finnas och användas inom följande områden.
Klimatnämnd
Miljöpartiet vil! lägga 3 miljoner extra till att bl a anställa klimat - och miljöstrateger.
Norrtälje kommun måste satsa och investera i miljö - och klimatarbetet. Det finns
väldigt många områden som är eftersatta och som behöver utvecklas. Vi vill
anställda personer som kan fokusera på och utveckla dessa viktiga områden.
Kommunstyrelse
Miljöpartiet vill lägga 7 miljoner mer än majoriteten på kommunstyrelsen under 2013
för att sedan fortsätta att lägga samma belopp 2014 och 2015. Utökningen ska
användas till en nämndsövergripande kraftsamling på förebyggande arbete för barn
och ungdomar på förskolor, skolor och på fritiden i Hallstavik. Om vi inte investerar
i barn och ungdomar kommer kostnaderna att öka för socialnämnden de kommande
åren.
Miljöpartiet vil! lägga 1 miljon extra på kommunstyrelsen till lokala
utvecklingsgrupper/föreningar/företagare som ska användas till lokala initiativ som
utvecklar bygden. Pengarna ska vara sökbara och kan användas i kombination med
medel från Landsbygdsprogrammet.
Utbildningsnämnden
Miljöpartiet vill lägga 4 miljoner extra 2013 som ska gå till riktade insatser för
övergången mellan årskurs 9 och första året på gymnasiet. Motivet är SKLs senaste
"öppna jämförelser" där Norrtälje kommun hamnar på 281 plats vad det gäller
andelen elever fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år ex individuella
programmet.
SKL nämner fyra faktorer som gör att gymnasieskolor lyckas med detta uppdrag. En
av dessa faktorer är tidiga stödinsatser under elevernas första år på gymnasiet. Det
kan handla om te x fler studie och yrkesvägledare och specialpedagoger.
Socialnämnden
Miljöpartiet lägger 5 miljoner används för att täcka delar av underskottet i
socialnämnden.
Miljöpartiet de Gröna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Antagande av renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013 och
tillsvidare samt
att nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till renhållningstaxa att gälla
från den 1 januari 2013. De föreslår att taxan är oförändrad med undantaget av
hämtning av latrin, som höjs med 5% och behandling av latrin från extern
avlämnare, som också höjs med 5%. Som nya tjänster föreslås tömning av
djupbehållare med storsäck för både fastland och skärgård. För tilläggstjänsten
"gångavstånd" föreslås en ändring från en procentuell debitering till en faktisk
debitering kopplad till respektive abonnemang. Vidare föreslås att tjänster som
försäljning av slambrunnslock i glasfiber, behandling av "blandat organiskt
matavfall" och däck på falg för privata hushåll tas bort.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta ny renhållningstaxa att gälla från och med
den 1 januari 2013 och tillsvidare samt att nuvarande renhållningstaxa upphör
att gälla när den nya träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 234 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 146,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

22

2012-11-05

Kommunfullmäktige

K F § 173 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kristian Krassman (S) yttrar sig.

Expedieras till:

Justerandes sign

Renhållningsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Antagande av VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2013 och tills
vidare, vilket innebär att brukningsavgifterna höjs med 7% samt föreslagna
förändringar i § 3 punkt 3.6 i VA-taxan genomförs,
att nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Bakgrund
Mot bakgrund av investeringsplan, föranledd av programmet för utveckling av
kommunalt vatten och avlopp 2010-2013, har kommunstyrelsekontoret upprättat
ett förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2013. Med
förutsättningen att VA-taxan ska ha 100% kostnadstäckning med avgifter
föreslås att brukningsavgifterna höjs med 7%. Vidare föreslås att skrivningen
under
§ 3,3.6 om avgift för tillbyggnader och anslutning av utställnings-, förråds-,
lager-, verkstadslokaler och ekonomibyggnader ändras.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till VA-taxa att gälla från och med
den 1 januari 2013 och tills vidare, vilket innebär att brukningsavgifterna höjs
med 7% samt föreslagna förändringar i § 3 punkt 3.6 i VA-taxan genomfors, att
nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 235 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 147,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign
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K F § 174 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Vatten- och avloppsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tiohundraprojektets fortsatta utformning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att förlänga Tiohundraprojektet i tre år till och med den 31 december 2015 med
nuvarande ansvarsfördelning mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje
kommun, tiohundranämnden och Tiohundra A B samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med Stockholms läns
landsting om att gå vidare med Tiohundraprojektet med angiven
utformning.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas
ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 122 att återremittera
ärendet enligt 5 kap 36 § kommunallagen om minoritetsåterremiss med
motivering att ärendet inte är demokratiskt berett. Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna lämnade dessutom
protokollsanteckningar.
Tiohundranämnden, Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings
gemensamma nämnd för hälso-, sjukvård och omsorg, bildades den 1
januari 2006 och är beställare av hälso-, sjukvård och omsorg inom
Norrtälje kommun. Initialt beslutades att projekttiden skulle vara i fem år
men den har därefter förlängts till den 31 december 2012. En utvärdering av
projektet har genomförts.

forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överläggningar mellan huvudmännen ägde rum under våren 2012. Den
styrande alliansen i Stockholms läns landsting har i sin budget beslutat att
Tiohundraprojektet förlängs i tre år till den 31 december 2015 med
nuvarande ansvarsfördelning mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje
kommun, Tiohundranämnden och Tiohundra A B . För att öka nämndens
effektivitet beslutades också att Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun representeras av fem ledamöter och fem ersättare var samt att
landstinget utser en ordförande och kommunen en vice ordförande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 oktober 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att förlänga Tiohundraprojektet i tre år till och med
den 31 december 2015 med nuvarande ansvarsfördelning mellan Stockholms
läns landsting, Norrtälje kommun, tiohundranämnden och Tiohundra A B samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med Stockholms läns
landsting om att gå vidare med Tiohundraprojektet med angiven utformning.
Vidare föreslås att Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att uppdra åt kommundirektören att
inleda förhandlingar med Stockholms läns landsting om att gå vidare med
Tiohundraprojektet med angiven utformning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 239 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 2 oktober 2012. Socialdemokraternas ledamot deltog inte i beslutet. De
återkommer till kommunstyrelsen med eget förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 148, för egen
del beslutat att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt
kommundirektören att inleda förhandlingar med Stockholms läns landsting om
att gå vidare med Tiohundraprojektet med angiven utformning, samt föreslagit
kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning med bilagor lämnades in.
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning lämnade in.
forts
Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Hans Andersson (FP)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bernt Grönblad (SD)
- bifall till Sverigedemokratemas förslag, bilaga.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Ragnar Bergsten (S) och Olle Jansson (S)
- bifall till Socialdemokraternas förslag, bilaga.
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Ingrid Landin (MP) och Bertil
Karlsson (V)
- att tiohundraprojektet permanentas från den 1 januari 2013, att beställarfunktionen förstärks resursmässigt, att beställarfimktionen tydligare och
starkare saraordnas med HSNf:s beställarverksamhet, att ordförandeskapet i
nämnden även i fortsättningen delas mellan kommun och landsting samt att
vårdvalet anpassas efter Norrtäljes förutsättningar och vad som är möjligt för
att tiohundratanken ska fungera.
Lotta Lindblad-Söderman (M), Kjell Drotz (S), Kerstin Bergström (S), Bertil
Karlsson (V) och Berit Jansson (C) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framlagda yrkanden och finner att
komunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till: TioHundranämnden
Kommunalförbundet Ägarsamverkan
Stockholms läns landsting
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Kommunfullmäktige
Norrtälje

TioHundrapro jektets fortsatta utforming

Sverigedemokraterna Norrtelje har i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet skrivit in
att samhälls viktiga funktioner som exempelvis äldreomsorg och hälso- och sjukvård skall
drivas och utvecklas i offentlig regi. Privata intressen skall inte göra vinster på
skattebetalarnas bekostnad i allmänhet och på sjuka och gamla i synnerhet. Det far anses vara
gravt stötande.
Det är djupt otillfredsställande att strukturer och egendom som har byggts upp med våra
skattemedel säljs ut till privata företag, ibland t o m till underpris.
Sedan urminnes tider finns det privata alternativ, för dem som så önskar, inom hälso- och
sjukvård. Den möjligheten vill vi Sverigedemokrater givetvis behålla. Emellertid vill vi att
den enskilda patienten själv, till fullo, skall stå för de kostnader som uppkommer om man
föredrar att välja detta alternativ.
Den kostnadskrävande och fördyrande byråkratin med beställar- och utförarsystemet måste
tas bort.
I Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 § 148 står bl a att Sverigedemokraterna lämnade in
en protokollsanteckning vid beslutet om återtemiss i kommunfullmäktige 2012-06-18 § 122.
Det är fel; det gjorde vi inte. Det var ett eget förslag som vi lämnade in färdigt för beslut då,
med i princip samma utformning som i dag.
Jag yrkar:
bifall till den första att-satsen i kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 § 148.
avslag på den andra att-satsen i ovan nämnda protokoll.
att andra att-satsen får följande lydelse:

2:2

Kommunfullmäktige i Norrtälje beslutar att kommunstyrelsens skall få i uppdrag att i
förhandlingar med Stockholms läns landsting verka för inriktning på att förändra systemet i
följande avseende:
att all verksamhet inom TioHundra skall utföras i offentlig regi.
att vårdbolaget TioHundra A B avvecklas och dess verksamhet läggs och utföras direkt under
förvaltningen.
att TioHundranämnden finner styrformer där verksamhetens olika yrkeskategorier, där
sakkunskap finns, får ett reellUnflytande och medbestämmande på besluten.

Bernt Grönblad
Gruppledare
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Antagande av överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Bakgrund
I 5 kap. 8a § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs att kommunen ska ingå en
överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med
psykisk funktionsnedsättning. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har
utarbetat ett förslag till övergripande överenskommelse och rekommenderar i
promemoria den 19 mars 2012 att länets kommuner ska anta detta. Kommunstyrelsekontoret uttalar i skrivelse daterad den 14 augusti 2012 att de delar
socialnämndens och tiohundranämndens ställningstagande att kommunfullmäktige ska anta föreliggande överenskommelse.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 augusti 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med landstinget om
samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 september 2012, § 214
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 14 augusti 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 149,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Antagande av kommunikationspolicy för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Bakgrund
Norrtälje kommun saknar för närvarande en kommunikationspolicy.
Föreliggande förslag till policy beskriver Övergripande på vilket sätt
Norrtälje kommuns kommunikationsarbete ska fungera både internt och
externt. Syftet är ett gemensam syn- och användningssätt för Norrtälje
kommuns kommunikation.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 123 att återremittera
ärendet enligt 5 kap 36 § kommunallagen om minoritetsåterremiss med
motivering att policydokumentet är för vagt och inte kan fungera som ett
verktyg för kommunaktionen i olika skikt av kommunen.
Tjänstemannaberedning
I föreliggande förslag till policy har oppositionens synpunkter enligt
inlämnad protokollsanteckning delvis beaktats. Kommunstyrelsekontoret
föreslår i skrivelse daterad den 25 september 2012 att kommunfullmäktige
beslutar att anta kommunikationspolicy för Norrtälje kommun daterad den
27 augusti 2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 240 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 25 september 2012.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

31

2012-11-05

Kommunfullmäktige

K F § 177 forts
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 150, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta kommunikationspolicy för Norrtälje
kommun daterad den 27 augusti 2012.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltog inte i beslutet
med hänvisning till att de anser att presenterat förslag inte är en kommunikationspolicy utan en informationspolicy.
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Preliminärt markanvisningsavtal med Konsortiet Roslagens famn avseende
stadsförnyelseprojekt berörande bussterminalen m.m. i Norrtälje stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsenförkompletteringar.

Bakgrund
Upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal innebär att kommunen
preliminärt anvisar fastigheter och mark innefattande den nuvarande bussterminalen och angränsande fastigheter, som ingår i föreslaget projektområde.
Projektet omfattar ny bussterminal med inbyggd bussangöring och inglasad
vänthall, ca 215 bostadsrätter, ca 100 hyresrätter, butiker, restauranger och
service samt underjordiskt parkeringsgarage.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april 2012 presenterades ett förslag
till utveckling av ett område omfattande bussterminalen och angränsande
fastigheter i Norrtälje. Arbetsutskottet beslutade att ge kommundirektören i
uppdrag att tillsammans med exploatören ta fram ett preliminärt markanvisningsavtal, som reglerar förutsättningarna för projektet, detaljplanering,
vilka garantier som ska ställas, tidplan m.m.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 oktober 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med
Konsortiet Roslagens famn avseende ett område av fastigheterna Tälje 2:176,
2:4, 2:9 samt Tor 3, 13, 16, 17, 20, 21, Mode 1 ochTrud 1. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna de ekonomiska konsekvenser som
projektet medför för kommunen.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 255 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 2 oktober 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 151, för egen
del beslutat att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med Konsortiet
Roslagens famn avseende ett område av fastigheterna Tälje 2:176, 2:4, 2:9 och
Tor 3, 13, 16,17, 20, 21, Mode 1 och Trud 1, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna de ekonomiska konsekvenser som projektet
medför för kommunen.
Miljöpartiets ledamot deltog inte i beslutet. Socialdemokraternas ledamöter
deltog inte i beslutet med hänvisning till att vissa frågeställningar var oklara
inför sammanträdet.
Vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande
och lämnade en protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Olle Jansson (S), Mats Wedberg (MP)
och Bernt Grönblad (SD)
- återremiss för komplettering av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.
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Uttag av medel från VA-fond
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att utta 5.162.000 kronor ur VA-investeringsfonen att användas till renovering
och upprustning av VA-ledningar i Norrtälje stad.
. Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret önskar nyttja medel från VA-fonden för renovering av
Norrtälje stads ålderstigna och läckande VA-ledningar.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att utta 5.162.000 kronor ur VA-investerings-fonen
att användas till renovering och upprustning av VA-ledningar i Norrtälje stad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 236 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 152,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bernt Grönblad (SD) anmäler skriftlig anteckning till protokollet.
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Kommunfullmäktige
Norrtälje

Uttag av medel från V A-fond
Underlaget för beslutet uppvisar stora brister.
Det handlar om mycket pengar, drygt 5,1 miljoner kr av de 8,3 miljoner som finns i V A fonden och som vanligt är det Norrtälje stad som prioriteras.
Det framgår inte hur gamla ledningarna är, var de är dragna eller omfattningen av
upprustningen.
Norrtälje kommun utlovade i augusti 1988 att byta ut VA-ledningarna i Skebobruk. De lades
ned i början av 1960-talet och det hade uppstått förgiftning av dricksvattnet. Många Skebobor
blev magsjuka; kommunen gjorde enbart provisoriska åtgärder. N u har det gått ytterligare ett
kvarts sekel och löftet är fortfarande inte infriat,
Kommunens ansvariga bör se över VA-systemet även i kommunens landsbygdsdelar.
Skebobruk är bara ett exempel på var ledningsnätet behöver renoveras.
Med detta sagt i en anteckning till protokollet har jag ingen erinran mot att
kommunfullmäktige bifaller konmiunstyrelseiis förslag.

Bernt Grönblad
Gruppledare
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Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

heslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att utvidga kommunalt VA-verksamhetsområde enligt kartor och fastighetslistor bifogade kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 11 september
2012,

Bakgrund
Under åren har kommunen skrivit ert stort antal anslutningsavtal med fastigheter
som ligger i omedelbar anslutning till något av kommunens 22
V A - verksamhetsområden. Kommunstyrelsekontoret önskar nu utvidga alla
dessa områden för att fastigheterna som har anslutningsavtal ska omfattas av
Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Lagen ger dessutom övriga
fastigheter inom området rätten att ansluta sig till det kommunala VA-nätet och
kommunen far då skyldighet att försörja dessa fastigheter med vatten och
avlopp.
Tjänstemanna bered ning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att utvidga kommunalt VA-verksamhetsområde
enligt kartor och fastighetslistor bifogade kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 11 september 2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 237 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 153,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Investering 2012 - VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp Åkerö,
Västergården enligt fastighetslista bifogad kommunstyrelse-kontorets
skri velse från den 13 september 2012,
att anslå 23.600.000 kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom
verksamhetsområdet i Åkerö, Västergården och förbindelsepunkt för
anslutning av Åkerö VA-samfallighet samt
att finansiering sker inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011, 277, att anta "Program
för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.1 programmet finns
Åkerö med som ett område med samfälld lösning som ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricks-vatten
och spillvattenavlopp Åkerö, Västergården enligt fastighetslista bifogad
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 13 september 2012, att anslå
23.600.000 kronor till utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområdet i
Åkerö, Västergården och förbindelsepunkt för anslutning av Åkerö V A samfällighet samt att finansiering sker inom VA-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 238 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 13 september 2012.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 154,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdes dagar 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende
år 2013.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Tj änstemannab eredning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 september 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunrullmäktige
godkänner föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2013, godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2013. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 233 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 24 september 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde beslutat att under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige avseende år 2013, godkänna föreslagna sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2013, samt föreslagit
kommunfullmäktige godkänna förslaget.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESDAGAR 2013 för Ksau, KS och KF
För att berörda politiker ska få handlingarna tillhanda enligt vad som stadgas i kommunstyrelsens
reglemente måste det färdigberedda ärendet med kompletta handlingar vata kansliet CEva/Tommie)
tillhanda senast på nedanstående datum. Dispens medges endast i undantagsfall av ICiell Jansson.
Eva/To mm ie
tillhanda
senast

KSau

8/11
22/11
29/H8/1

28/11

17/1
31/1

28/2
7/3

KS

KFber

KF

4/2

5/2

Info verksamhetsplan
2013

11/3 bokslut,
planeringsdirektiv

12/3

25/3
bokslut
Info planeringsdirektiv

15/4

16/4

29/4

månadsrapport okt

12/12 pls v
18/2

&m
pls Månadsrapport nov.

23/1

6/2
20/2 pls bokslut, redovisning av intemkontrol!,
planeringsdirektiv

20/3
27/3

pls mänadsrapport feb

17/4 pls

26/3
18/4
30/4

8/5

månadsrapport mars

22/5

pls

23/5
8/8

28/8

22/8
12/9

11/9
2/10 pls

delår I

4/6

17/6

9/9 månadsrapport
maj/juli inkl prognos

10/9

23/9

14/10

15/10

28/10

3/6

delår 1

delår I

12/6 pls
pls

mänadsrapport maj/juli inkl prognos

sammanträdesdagar, delår 2, verksamhetsplan 2014
inkl budget, skattesats och taxor

sammanträdesdagar,
delår 2,
verksamhetsplan
2014 inkl budget,
skattesats och taxor

sammanträdesdagar,
delår 2,
verksamhetsplan 2014
inkl budget, skattesats
och taxor

18/11

10/10
24/10

30/10

t axor, mänadsrapport sept

13/11

pls

14/11
28/11

4/12
18/12

låneram

25/11

26/11

månadsrapport okt
månadsrapport nov

Avfall Sverige årsmöte 28-29/5
Svenskt Vatten årsmöte 14-15/5
Gatukontorsdagarna 21-23/5

Sportlov v 9 (25/2-1/3)
Påsklov v 14 (1/4-5/4)

9/12

TEMA
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Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunrullmäktige beslutar:
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde

Bakgrund
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om
beredningen inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit
vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en motion
från vidare handläggning.
På motionären Elisabeth Björk (S) begäran avskrivs motionen med dnr KS 11¬
2264 012. På centerpartiets begäran avskrivs motionen med dm K S 11-287 319
och på socialdemokraternas begäran avskrivs motionen med dnr K S 11 -1693
006.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 oktober 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga redovisningen till
handlingarna samt att motionerna med dm-KS 11-2264 012, KS 11-287 319
och K S 11-1693 006 avskrivs.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 256 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 8 oktober 2012.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 157, foreslagit
kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga redovisningen till
handlingarna samt att motionerna med dm K S 11-2264 012, KS 11-287 319
och KS 11-1693 006 avskrivs.
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Besvarande av motion från Kristian Krassnian (S) om att Norrtälje
kommun bör skriva under Borgmästaravtalet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bordlägga besvarandet av motionen till kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Bakgrund
Kristian Krassman (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 februari 2010, § 14. Motionären önskar att Norrtälje
kommun skriver under Borgmästaravtalet, som är ett avtal för kommuner
inom E U som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet
om 20% minskning av CO2. Syftet med avtalet är att lyfta fram
klimatarbetet, som görs på lokal nivå.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2011 att återremittera
motionen till klimatnämnden för ytterligare beredning.
Yttrande
Klimatnämnden behandlade motionen vid sammanträde den 16 juni
2011, § 20. De föreslår att motionen bifalls.
Norrtälje kommun är redan i dag på mycket god väg att uppfylla den nivå
om 20% minskning, som beslutats av E U och som ingår som ett
minimiåtagande i Borgmästaravtalet.
Inom kommunens förvaltningar pågår flera olika projekt för att minska
C02-utsläppen. Bland annat kan nämnas att kommunen har upphandlat
två vindkraftverk, arbetar med energieffektivisering av kommunens
fastigheter, anordnar en föreläsning om energirådgivning med efterföljande seminarier i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo för småhusägare,
genomför ett energibesparingsåtgärdsprojekt för bostadsrättsföreningar
m.m.
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Den borgerliga majoriteten anser att det är bättre att den kostnad som
ingåendet av nya avtal genererar används till miljö- och klimatbefrämjande åtgärder och föreslår i skrivelse daterad den 28 augusti 2012 att
motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 230, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 28 augusti 2012. Socialdemokraternas ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Miljöpartiets
ledamot lämnade följande protokollsanteckning: Även om Norrtälje kommun är
på god väg att uppfylla minimikravet 20% så kommer riksdagens skarpare mål
om 40% minskning av koldioxidutsläppen till 2020 att kräva kraftsamling från
kommunen. Bormästaravtalet kan vara ett stöd och inspiration för att lyckas nå
målen.
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Besvarande av motion från Hanna Stymne Bratt (S) om fler jobb för
högutbildade i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bordlägga besvarandet av motionen till kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Bakgrund
Hanna Stymne Bratt (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 februari 2011, § 68. Motionären föreslår att
Norrtälje kommun tillsätter en utredning för att identifiera områden där
insatser kan göras för att skapa arbetstillfällen inom kommunen för
universitets- och högskoleutbildade samt skapar en handlingsplan för
detta och driver frågan aktivt. Vidare föreslås att kommunen satsar mer
på att hitta samarbetsområden med högskolor och universitet som kan
leda till arbetstillfällen för högutbildade inom Norrtälje kommun.
Motionen återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
november 2011, § 344, på grund av att den inte var beredd på ert adekvat
sett och att frågeställningania inte ansågs vara besvarade.
Yttrande
Utbildningsnämnden behandlade motionen vid sammanträde den 24
februari 2012, § 48 och beslutade efter yrkande av ordföranden
Louise Branting (C) och Ulrika Falk (S) att överlämna barn- och
utbildningskontorets chefens yttrande som sitt eget.
Barn- och utbildningskontorets chef skriver bland annat att Norrtälje kommun
samarbetar med högskolan i Gävle om socionomprogrammet,
förskollärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet samt med högskolan i
Karlstad kring förskollärarprogrammet. Vidare art kommunens kommunala
vuxenutbildning har tillgång till ett stort utbud av högskolekurser och
utbildningar på distans.
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Därutöver har många utbildningar etablerat sig i kommunen på initiativ
av det lokala näringslivet.
Den borgerliga majoriteten uttalar sammanfattningsvis i skrivelse daterad
den 29 augusti 2012 att i enlighet med det borgerliga
handlingsprogrammets punkt 8 pågår en ständig process att i samförstånd
med näringslivet förstärka företagsklimatet i Norrtälje kommun. Pågående
samarbetsprojekt med högskolor och universitet är ett av många sätt att
utveckla det lokala näringslivet och därigenom skapa nya företag med
behov av kvalificerad arbetskraft. Ett annat är att skapa tillväxt genom att
planera för fler verksamhetsområden.
Med hänvisning till vad som anförs i utbildningsnämndens uttrande och
majoritetens yttrande från den 29 augusti 2012 anser den borgerliga
majoriteten att motionen kan anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sarnmanträde den 3 oktober 2012, § 231, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 29 augusti 2012. Socialdemokraternas ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad.
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Besvarande av motion från Kerstin Carlgren (MP), Ingrid Landin (MP)
och Mats Wedberg (MP) om Norrtälje kommuns miljöpolicydokument
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bordlägga besvarandet av motionen till kommunfullmäktiges nästa
. sammanträde.

Bakgrund
Kerstin Carlgren (MP), Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP)
lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april
2011, § 157. Med hänvisning till att Norrtälje kommuns miljöpolicydokument upphörde att gälla den 1 februari 2011 hemställer de att
klimatnämnden far i uppdrag att utforma ett nytt programdokument som
ska skrivas for långsiktig hållbarhet, på ett sätt som bättre överensstämmer
med Sveriges Ekokommuners mål, stadgar och krav på sina
medlemskommuner. Vidare hemställer de att val- och
förtroendemannanämnden ger alla förtroendevalda politiker möjlighet att
ta del av "Det naturliga stegets" intemetbaserade utbildning "Hållbart steg
för steg".
Yttrande
Klimatnämnden behandlade motionen vid sammanträde den 16 juni
2011, § 22. De uttalar att motionen kan anses som besvarad med
hänvisning till att i klimatnämndens verksamhetsplan for 2011.
Därefter har klimatnämnden antagit en verksamhetsplan for 2012.1
den står det att klimatnämnden ska vara delaktig i framtagandet av
kommunens miljö/klimatpol i cy. V i d framtagandet av en sådan policy
kommer motionärernas önskemål att belysas eftersom de ligger i linje
med klimatnämndens reglemente och verksamhetsplan för 2012.
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När det gäller motionärernas hemställan att val- och förtroendemannanämnden ska fa i uppdrag att ge alla politiker i möjlighet att ta del av
utbildningen "Det naturliga steget" anser den borgerliga majoriteten att
frågan kan prövas av klimatnämnden inom ramen för deras informationsansvar. Den utbildning/information som motionärerna avser ligger inte inom
ramen för val- och förtroendemannanämndens uppdrag.
Med hänvisning till vad som anförs i majoritetens skrivelses daterad
den 30 augusti 2012, klimatnämndens yttrande, klimatnämndens
reglemente och verksamhetsplan 2012 föreslår den borgerliga
majoriteten att motionen kan anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 232, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 30 augusti 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 160, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Miljöpartiet meddelade i protokollsanteckning att de ser fram emot att på nästa
kommunfullmäktige fa information från klimatnämnden om innehållet och
tidplanen för den nya miljöpolicyn.
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Motion från Ulrika Falk (S) och Hanna Stymne-Bratt (S) om projekt
Arbetslinjen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Ulrika Falk (S) och Hanna Stymne-Bratt (S) lämnar in följande motion om
Projekt Arbetslinjen.
"Motion etc
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Motion från Kristian Krassman (S) om biltvätt på gatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Kristian Krassman (S) lämnar in följande motion om biltvätt på gatan.
"Motion etc
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Fråga från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens ordförande om nytt
högstadium i Älmsta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att frågan härmed anses besvarad.

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga
till kommunstyrelsens ordförande om nytt högstadium i Älmsta.
"Fråga etc

" Bilaga §189.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (M) svar:
"Något sådant har jag inte hört talas om."
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K F § 190

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att till ny ersättare i kommunstyrelsen välja Lenneke Sundblom (S).

Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 september utsett ersättaren
Ulrika Falk (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter
Elisabeth Björk.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Lenneke Sundblom (S)
Löner
Registret

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
.*-^v»

**.

M,

.* .

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2012-11-05

K F § 191

54

D m K S 12-1353 102

Otto Carneheim (KD), avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och
förtroendemannanämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja Otto Carneheim (KD) begärt entledigande.

Bakgrund
Otto Carneheim (KD) avsäger sig i skrivelse den 2 september 2012, uppdrag
som ledamot i val- och förtroendemannanämnden.
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Sven-Olov Jansson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen for
Folkets Husföreningen Framtiden i Hallstavik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja Sven-Olov Jansson (S) begärt entledigande.

Bakgrund
Sven-Olov Jansson (S) avsäger sig i skrivelse av den 26 september 2012,
uppdrag som ersättare i styrelsen för Folkets Husföreningen Framtiden i
Hallstavik
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