NORRTÄLJE
**.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.* .

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17

1 (82)

Plats och tid

Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 17.30-20.45

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Britt-Marie Bohlin, sekreterare
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Ulla-Britt Pettersson (KD) och Margareta Lundgren (S)

Justeringens
piats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 28 december 2012, kl 14.00

r
Underskrift

åBldlPJ.MÅt).

Sekreterare

Paragrafer

196-241

Ordförande
Nils M a j s s o n ^

- » ^

Justerande
Ulla-Britt Pettersson

Margareta Lundgren

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för anslags
uppsättande

Förvaringsplats
för protokoliet

2013-01-02

Datum för anslags
nedtagande

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2013-01-24

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanlrädesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige

Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige
Namn

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

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

§ 206
Ja
Nej Ja

N

F (LeifKarlsson)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

F (Christina Frisk)

-

F (Ole Bonesmo)

N
N
N
N
N
N
F (Gail Watt)
F (Inger Nordqvisi)

N
N från 19.25 (Klas Zettergren)
N
N
N
N från 18.05 (Joakim Lind)

N
N
N
N från 18.35 (Lena Svenonius)
N
N från 17.40 (Lars Sundberg)
N
N
N från 18.25 (Holger Forsberg)
N
F (Ethel Söderman Sandin)

Nfrån 18.35 (Ahmet Kozaragic)
N
F (LeifGlavstedt)

N
N
N
N

Nej

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
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LEDAMÖTER 2:a valkretsen
M
Ulla Malutchenko
Bo WetterstrÖm
M
Ann Lewerentz
M
M
Hamed Abbasi
M
Sören Forslund
M
Louise Angleryd
M
Britt-Inger Kjellberg
C
Berit Jansson
C
Karin Broström
C
Bengt Ericsson
FP
Hans Andersson
FP
Roine Wallin
KD
Ulla-Britt Pettersson
S
Margareta Lundgren
s
Kjell Drotz
s
Gary Park
Kerstin Bergström
s
Ragnar Bergsten
s
Bodil Henriksson
s
Andreas Hofbauer
s
Johan Westerhohn
s
v
Bertil Karlsson
Bosse Blideman
MP
Marie Larsén
MP
Stefan Pålsson
SD

Ja
Ja
Ja

N
N
N
F (Agneta Wennberg)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
F (Lena Svenonius)

Nej

N
F (Lars Sundberg)

Nej
Nej

N
Nfiån 17.55
F (Roine Karlsson)

-

F (Tommy Arrefalk)

-

ERSÄTTARE l:a och 2:a valkretsen
Ole Bonesmo
M
NTj (Göran Pettersson)
Ja
M
NTj {Irene Solberg Ruhn)
Ja
Gail Watt
M
NTj (Annette Tagesson)
Ja
Inger Nordqvist
N Tj till 19.25 (Susanne Lippert Enquist)
Klas Zettergren
M
Stefan Juhnell
M
F
Alexander Klaréus
M
F
Svante Norström
M
F
Agneta Wennberg
M
NTj (HamedAbbasi)
Ja
Jens Andersson
M
F
Stellan Ungerholm
F
M
Joakim Lind
C
N T} \i\m.05 (Jsa Wärlinder)
NTj {Louise Branting)
Leif Karlsson
C
F
Håkan Stolt
C
Eva Öländer
C
N
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Christina Frisk
Anders Fransson
Paula Christofidi Cederqvist
Göte Waara
Bennit Jennerstål
Christina Pettersson
Lena Svenonius
Lars Sundberg

FP
FP
FP
KD
KD
S
S
S

Holger Forsberg
Ethel Söderman-Sandin
Ahmet Kozaragic
Kerstin Ericsson
Jan Sjöblom
Marie Sjöblom
Leif Glavstedt
Eleonor Rosenquist
Roine Karlsson
Bridget Wedberg
Douglas Granlöf
Tommy Arrefalk

S

Vokant

Sida

Sammanträdesdatum

s
s
s
s
s
v
v
MP
MP
MP
SD
SD

NTj (Margareta Säterli Milde)

N
N
N
N

4

Ja
_

F

-

Nej
Nej

NTj (Jan E Johansson, Bodil Henriksson
NTj (Hanna Stymne Bratt, Johan
Westerholm)

N Tj till 18.25 (Kristian Krassnian)

Nej
Nej

NTj (Sara Hansson)

-

N
F

-

N M n 17.55
F

Nej

NTj (Catarina Wahlgren)

-

F

Nej

NTj (Marie Larsén)

F
N
NTj (Stefan Pålsson)

Ledamöter

Närvarande
Frånvarande

Ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

Ledamöter och ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

Ja
Ja
29
Nej 20
Avstår

Ja
Nej
Avstår

8
15
11
1

Ja
6
Nej
6
Avstår

Ja
Nej
Avstår

57
15
23
1

Ja
35
Nej 26
Avstår

Ja
Nej
Avstår

49
12
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K F § 196
Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommimfullmäktige beslutar:
att utse Ulla-Britt Pettersson (KD) och Margareta Lundgren (S) att jämte
ordföranden j ustera protokollet,
att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 28 december 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 kommunfullmäktige beslutade tidningen.

Justerandes sign

Utdragsbe styrkande
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K F § 197
Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) informerar om vad som hänt
under året som gått bl.a. Tiohundraprojektet, V A-utbyggnaden, nya badhuset,
vindkraftverk i Ockelbo, etapp 2 Västra vägen med tunnel vid Grossgärdet,
hamnområdet, skattesänkning, effektivare hantering och kortare
handläggningstider för bygglov, ny budgetprocess för 2013.

Justerandes sign

Utdrag sb estyrkande
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K F § 198
Information från kommunens revisorer
Kommunrevisoremas ordförande Johnny Karlson informerar om två
granskningsrapporter "Rutiner för hantering och kontroll av
anläggningstillgångar" och "Granskning av socialnämndens styrning och
uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder.

Justerandes sign

Utdrag sbesiyrkande
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K F § 199

8

Dnr K S 12-139 105

Antagande av kommunikationspolicy för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

anta kommunikationspolicy för Norrtälje kommun daterad den 27 augusti
2012.

Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.

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 protokolls anteckning 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
Ai-betsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2012, § 240 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 25 september 2012.
forts
iJtdragsbestyrkande
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K F § 199 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.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Mats Wedberg (MP
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Ulrika Falk (S)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar skriftlig protokollsanteckning
Bertil "Karlsson (V) yttrar sig.

Expedieras till: Samtliga nämnder och kontor
Näringsliv och kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige 2012-12-17, ärende 6

Yttrande angående kommunikationspolicy för Norrtälje kommun

Kommunikaiionspolicyn har redan varit på återremiss en o m g å n g o c h vi kommer idag
att ställa o s s bakom det förslag s o m ligger.

Vi

tycker

dock

att

det

finns

en

del

mer

att

önska

av

en

fungerande

kommunikationspolicy. Till e x e m p e l s a k n a r vi kopplingen till "superservice", s o m ett
helt fullmäktigemöte ägnades åt att informera o m . O c h just information är väi det s o m
präglar

kommunikationspolicyn;

hur

kommunala

instanser

medborgarna. V i s a k n a r skrivningar o m hur medborgare

ska

informera

kommunicerar inåt i

kommunapparaten; hur medborgare kan klaga, ställa frågor, k o m m a m e d idéer - o c h
(

hur detta s e d a n bemöts, handläggning, bemötande, svar; v a d kan jag förvänta mig
s o m kommunicerande invånare?

Catarina W a h l g r e n , Vänsterpartiet

Ulrika Falk, Socialdemokraterna
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K F §200

Dnr K S 12-1509 091

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt

att

motionerna med dnr K S 11-2264 012,KS 11-287 319 och K S 11-1693
006 avskrivs.

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 K S 11¬
2264 012. På centerpartiets begäran avskrivs motionen med dnr 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 K S 11-2264 012 KS 11-287 319
och K S 11-1693 006 avskrivs.
S

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012, § 256 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 8 oktober 2012.
forts
Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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K F § 200 forts
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 oktober 2012, § 157, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga redovisningen till
handlingarna samt att motionerna med dm* K S 11-2264 012, K S 11-287 319
och K S 11-1693 006 avskrivs.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Hanna Stymne Bratt (S), Ingrid Landin (MP), Holger Forsberg (S), Bernt
Grönblad (SD) och Bosse Blideman (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 201

12

Dnr K S 12-790 536

Besvarande av motion från Bodil Henriksson (S) om kollektivtrafikförsörjning i Rimbo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Socialdemokratemas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde 7 maj 2012,
§ 104. Motionären föreslår att kommunfullmäktige initierar att kontakt tas
med berörda instanser om en förändrad trafikföring av linje 639 i syfte att
underlätta vardagssituationen för pendlare, som bor i västra Rimbo. I ett
övergångsskede föreslås att buss 639:s turer, som utgår från Rimbo ska
starta i höjd med Västertorpsvägen / Uppsalavägen. I ett
senare skede när Västertorpsvägen är sammanbunden med Rånäsvägen
kan bussen förslagsvis övergå att trafikera denna slinga.
Yttrande
Kommunstyrelsekontoret har under juni 2012 varit i kontakt med både
SL och Nobina, som meddelar att de är positiva till, att i enlighet med
motionärens förslag, pröva utökad trafik på linje 639 under morgonrusningen vid de tider då buss 677 från Uppsala inte passerar Västertorp i
Rimbo.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten i
skrivelse från den 18 juni 2012 att motionen kan anses som besvarad.
536 (forts)
forts
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

7JÖP
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K F § 201 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 augusti 2012, § 200, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 18 juni 2012. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 september 2012, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Holger Forsberg (S)
- bifall till motionen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 202

14

Dm-KS 10-290 430

Besvarande av motion från Kristian Krassman (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 C O 2 . 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
CCVutsläppen. 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.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 202 forts
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.
Socialdemokratemas 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 203

Dnr K S 11-356 140

Besvarande av motion från Hanna Stymne Bratt (S) om fler jobb för
högutbildade i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

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 ett adekvat
sett och att frågeställningarna 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.
foits
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 att kommunens kommunala
vuxenutbildning har tillgång till ett stort utbud av högskolekurser och
utbildningar på distans.
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 sammanträde 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.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Justerandes sign
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Hanna Stymne Bratt (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V), Mats
Wedberg (MP) och Ulrika Falk (S)
- bifall till motionen
Bo Wetterström (M), Ann Lewerentz (M), Kjell Jansson (M), Kristian
Krassman (S) och Louise Angleryd (M) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 motionen härmed anses besvarad.
Reservation
Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning: "Miljöpartiet vill särskilt
notera kommunstyrelsens formulering att vår motion ligger i linje med
klimatnämndens riktlinjer och verksamhetsplan och att SEKOM:s
hållbarhetskriterier därför kommer att arbetas in i kommunens nya miljö- (och
hållbarhets) policy, samt att utbildningsinsatser om hållbarhetskriterier och
systemvillkoren, riktade till politiker och tjänstemän, ryms inom
klimatnämndens informationsansvar."

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 får i uppdrag att utforma ett nytt programdokument som
ska skrivas för 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" internetbaserade utbildning "Hållbart steg för steg".
forts
Justerandes sign
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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 för 2011.
Därefter har klimatnämnden antagit en verksamhetsplan för 2012.1
den står det att klimatnämnden ska vara delaktig i framtagandet av
kommunens miljö/klimatpolicy. V i d framtagandet av en sådan policy
kommer motionärernas önskemål att belysas eftersom de ligger i linje
med klimat nämndens reglemente och verksamhetsplan för 2012.
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.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kerstin Carlgren (MP)
- bifall till motionen
Åsa Wärlinder (C) yttrar sig.
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att göra Norrtälje
kommun till en Fairtrade City
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 7
november 2011, § 365. Motionären vill att Norrtälje kommun inför en
styrgrupp som leder arbetet med att bli en diplomerad Fairtrade City.
Yttrande
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som arbetar för förbättrade
arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig och
lever upptill kriterier för etisk konsumtion och upphandling.
För att leva upp till kriterierna för Fairtrade City-diplomeringen krävs ett
stort resurskrävande engageman inte bara från kommunen utan också från
näringslivet. Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 10
september 2012 att redan idag beaktar kommunen etiska aspekter vid
upphandlingar. Majoriteten uttalar också att de anser att det är bättre att
den kostnad som ingåendet av nya avtal medför för kommunen och
näringsidkare används till att utveckla verksamheterna efter kundernas
behov och efterfrågan av etiskt märkta produkter.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänvisning till vad som anförs i skrivelsen från den 10 september
2012 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 258, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 10 september 2012. Socialdemokraternas ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 182, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och
miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kristian Krassman (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V), Ingrid Landin
(MP) och Ulrika Falk (S)
- bifall till motionen
Bosse Blideman (MP) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 11-358 105

Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om information kring
Rialareviret
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21
februari 2011, § 70. Motionären yrkar att information, länkar till
myndigheter, organisationer och rapporter gällande varg och vår
population i Rialareviret publiceras på Norrtälje kommuns hemsida.
Yttrande
Länsstyrelsen i Stockholms län är den myndighet, som ansvarar för
de regionala rovdjursfrågorna i länet. Den information, som
motionären efterfrågar finns på länsstyrelsens hemsida.
I skrivelse daterad den 6 september 2012 uttalar den borgerliga
majoriteten att de anser att det vore fel att enbart informera om varg
på kommunens hemsida. Om information om kommunens djur och
natur ska finnas på hemsidan borde den belysa samtliga arters
förekomst och utbredning.
Med hänvisning till att länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar
och har en uppbyggd organisation för information om olika arters
utbredning och revir i länet föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

25

2012-12-17

Kommunfullmäktige

K F § 206 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 259, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 6 september 2012. Socialdemokraternas ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 183, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokratemas, vänsterpartiets och
miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Roine Karlsson (MP) med instämmande av Bertil Karlsson (V), Kristian
Krassman (S), Olle Jansson (S) och Hanna Stymne Bratt (S)
- bifall till motionen
Karin Broström (C) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

begärs

Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag på motionen
Nej-röst för bifall till motionen
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 35 ja-röster och 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå
motionen.
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Dnr K S 12-1024 805

Besvarande av motion från Ragnas Bergsten (S) om att föreningsbidrag till
pensionärsföreningar ska hanteras av tiohimdranämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni
2012, § 130. Med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden fatt
nästan 2 miljoner kronor mindre under 2012 att fördela till föreningar
anser motionären att beslut om föreningsbidrag till
pensionärsföreningar ska överföras från kultur- och fritidsnämnden
till tiohundranämnden, som vet värdet av god hälsa hos äldre.
Yttrande
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente Avsnitt B , 2 § ska kulturoch fritidsnämnden fördela bidrag till föreningar, organisationer och
enskilda inom ramen för beviljade anslag och fastställda riktlinjer.
Tiohundranämnden ska enligt sitt reglemente ansvara för huvudelen av
hälso- och sjukvården samt omsorgen för medborgare i Norrtälje
kommun.
I skrivelse daterad den 7 september 2012 uttalar den borgerliga
majoriteten att under innevarande mandatperiod har de inte för avsikt
att ändra nämndernas reglementen. De föreslår att motionen avslås.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 260, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 7 september 2012. Socialdemokraternas ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 184, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets
ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- enligt kommunstyrelsens förslag
Bertil Karlsson (V)
- bifall till motionen
Ragnar Bergsten (S) yttrar sig.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Val av ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnden 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Göran Pettersson (M)
Nils Matsson (M)
Ulla Malutchenko (M)
Inger Nordqvist (M)
Robert Johansson (C)
Åsa Wennerfors (FP)
Olle Jansson (S)
Marita Jeansson (S)
Marie Sjöblom (S)
Anders Sundberg (S)
Mats Wilzén (MP)
att

Ersättare
Cecilia Nordström (M)
Britt-Inger Kjellberg (M)
Kristina Bergström (M)
Ann Lewerentz (M)
Joakim Lind (C)
Paula Christofidi Cederqvist (FP)
Roger Pettersson (S)
Sara Hansson (S)
Conny Andersson (S)
Christina HamnÖ (V)
Ingrid Landin (MP)

till ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja

Göran Pettersson (M), ordförande
Åsa Wennerfors (FP), 1 :e vice ordförande
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande
Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01¬
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som har behandlat
ärendet 2012-12-10, § 2 1 .
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
^ ^ ^ ^ ^

Barn- och skolnämnden
De valda
PA/Lön
Registret

il

NORRTÄLJE
„

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sida

Sarnmanträdesdafum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17

31

K F § 209
Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 2013-01-01¬
2014-12-31 välja

Ledamöter
Mats Hultin (M)
Ingmar Wallén (M)
Annette Tagesson (M)
Klas Zettergren (M)
Eva Öländer (C)
Robert Beronius (FP)
Margareta Lundgren (S)
Lennart Svenberg (S)
Ethel Söderman Sandin (S)
Bertil Norstedt (S)
Kai Larsson (MP)

Ersättare
Svante Norström (M)
Bo Hanson (M)
Åsa Malmström (M)
Susanne Hallqvist (M)
Christer Johansson (C)
Mats Hållen (FP)
Emil Persson (S)
Poul Ahlgren(S)
Kristina Drotz (S)
Fred Andersson (V)
Johannes Kroon Kärkkäinen (MP)

att till ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja
Mats Hultin (M), ordförande
Eva Öländer (C), l:e vice ordförande
Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, §22.
forts
Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign
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Val av ledamöter och ersättare i klimatnämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i klimatnämnden 2013-01-01—2014-12-31
välja

Ledamöter
Sören Forslund (M)
Jens Andersson (M)
Ove Eriksson (M)
Joanna Lewerentz (M)
Åsa Wärlinder (C)
Leif Hedlundh (FP)
Kilstian Krassman (S)
Bengt Sellin (S)
Per-Åke Jeansson (S)
att

Ersättare
Alexander Klaréus (M)
Bert Löfqvist (M)
Sten Arrhenius (M)
Susanne Lippert (M)
Gunnar Kjelldahl (C)
Berit Elisson (FP)
Lena Svenonius (S)
Olga Lännevall Fedorina (V)
Kerstin Carlgren (MP)

till ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M), 1 :e vice ordförande
Kristian Krassman (S), 2:e vice ordförande
Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 2 3

forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

34

2012-12-17

K F § 210 forts
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign
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Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2013-01-01¬
2014-12-31 välja

Ledamöter
Irene Solberg Ruhn (M)
Eva Eriksson (M)
Anders Björkman (M)
Jonny Mattsson (M)
Bengt Ericsson (C)
Margareta Milde Säterli (FP)
Lenneke Sundblom (S)
Andreas Hofbauer (S)
Kerstin Modin (S)
Ahmet Kozaragic (S)
Roine Karlsson (MP)
att

Ersättare
Susanne Hagström (M)
Tommy Rundström (M)
Peter Hansen (M)
Arne Lilja (KD)
Anthon Thorell (C)
Per Börjesson (FP)
Kerstin Ericsson (S)
Taisto Hautala (S)
Christina Pettersson (S)
Anna Zetterström (V)
Helena Lambert (MP)

till ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja

Bengt Ericsson (C), ordförande
Irene Solberg Ruhn (M), l:e vice ordförande
Lenneke Sundblom (S), 2:e vice ordförande
Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01¬
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, §24.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Klimatnämnden
De valda
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

, v M, , * .

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 212
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden med arbetsmarknadsenhet
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i socialnämnden med arbetsmarknadsenhet
2013-01-01—2014-12-31 välja

Ledamöter
Bino Drummond (M)
Agneta Wennberg (M)
Bo Wetterström (M)
Ole Bonesmo (M)
Håkan Stolt (C)
Christina Frisk (FP)
Hanna Stymne-Bratt (S)
Roland Forsberg (S)
Maija Kohtanen (S)
Elisabeth Sahlén-Karlsson (S)
Maria Eriksson (MP)
att

Ersättare
Mohammad Abbasi (M)
Agneta Schmiterlöw (M)
Jonny Pettersson (M)
Elisabeth Pettersson (M)
Kule Palmstierna (C)
Anders Fransson (FP)
Lars Sundberg (S)
Ulrika Lyman (S)
Madelene Kallberg (S)
LeifGlavstedt (V)
Bengt Annebäck (MP)

till ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja

Bino Drummond (M), ordförande
Håkan Stolt (C), l:e vice ordförande
Hanna Stymne-Bratt (S), 2:e vice ordförande

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 2 5 .
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
I V

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 212 forts
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Socialnämnden
De valda
PA/Lön
Registret

(

i,

Justerandes sign

^ ^ ^ ^ ^ ^

'

Utdragsbestyrkande

^

illi

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammantfädesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
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K F § 213
Val av ledamöter och ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden
2013-01-01—2014-12-31 välja

Ledamöter
Lotta Lindblad-Söderman (M)
Hans Andersson (FP)
Jane Trepp (C)
Håkan Jonsson (S)
Ragnar Bergsten (S)

Ersättare
Louise Angleryd (M)
KimLutzen(M)
Gunnar Englund (C)
Olle Jansson (S)
Jessica Blomdahl (S)

att

bekräfta Stockholms läns landstings val av Erik Langby till ordförande för
tiden 2013-01-01—12-31,

att

till vice ordförande välja Hans Andersson (FP)förtiden
2013-01-01-12-31,

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen., som behandlat ärendet
2012-12-10, § 2 6 .
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Sjukvårds- och omsorgsnämnden
De valda
PA/Lön
Registret
Utdragsbestyrkande

/'/

•Il

NORRTÄL1E

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

*± M% ,x i

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 214
Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Ann Lewerentz (M)
Sören Forslund (M)
Britt-Inter Kjellberg (M)
Hamed Abbasi (M)
Louise Branting (C)
Birgitta Sämskar (FP)
Kristian Krassman (S)
Ulla Bratt (S)
Sven-Olof Jansson (S)
Catharina Erdtman (S)
Bosse Blideman (MP)
att

Ersättare
Inger Nordqvist (M)
GailWatt(M)
Gustaf Palm (M)
Ulla-Britt Pettersson (KD)
Hans öijerstedt (C)
Agneta Hedlundh (FP)
Jan Sjöblom (S)
Anneli Björk-Andersson (S)
Conny Andersson (S)
Christina Hamnö (V)
Douglas Granlöf(MP)

till ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande välja

Louise Branting (C), ordförande
Ann Lewerentz (M), l:e vice ordförande
Kristian Krassman (S), 2:e vice ordförande
Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden
2011-01-01—2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10,27.
forts
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

tå

Tuap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfulimäktige
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K F § 214 forts
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till;

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
De valda
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
. , -v-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

. , ,

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17

42

K F §215
Val av ledamöter och ersättare i val- och förtroendemannanämnden
2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i val- och
2013-01-01—2014-12-31 välja

Ledamöter
Ann S Pihlgren (M)
Clas Forsgren (C)
Bengt Ringberg (FP)
Bengt Karlström (KD)
Christina Pettersson (S)
Anastasia Krassman Swärd (V)
Helena Ekekihl (MP)
Bernt Grönblad (SD)
att

förtroendemannanämnden

Ersättare
Ulla Malutchenko (M)
Leif Malmberg (C)
Roine Wallin (FP)
Göte Waara (KD)
Holger Forsberg (S)
Fred Andersson (V)
Kai Larsson (MP)
Vakant (SD)

till ordförande och vice ordförande välja

Ann S Pihlgren (M), ordförande
Christina Pettersson (S), vice ordförande

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i nämnderna har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 2 8 .

forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 215 forts
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Val- och förtroendemannanämnden
De valda
PA/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

44

2012-12-17

K F § 216

Dnr KS 12-48

Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Campus
Roslagen AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kotnmimfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Campus Roslagen A B 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Mats Hultin (M)
Olof Engfeldt (M)
Kurt Pettersson (C)
Olle Jansson (S)
Hanna Stymne-Bratt (S)

Ersättare
Ann S Pihlgren (M)
Johan Westerholm (S)

att

välja Mats Hultin (M) till ordförande och Olle Jansson (S) till vice
ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) och Claes-GÖran Brile (M) till revisorer.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 2 9
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Campus Roslagen A B , de valda, registret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
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K F § 217
Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Roslagsbostäder
AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Roslagsbostäder A B 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Lotta Lindblad-Söderman (M)
Roland Brodin (M)
Anders Öländer (C)
Sune A l m (S)
Anders Jonsson (S)

Ersättare
Bengt Ording (M)
Christina Pettersson (S)

att

välja Lotta Lindblad-Söderman (M) till ordförande och Sune A l m (S) till
vice ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) och Claes-Göran Brile (M) till revisorer.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valda för perioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, §30.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Roslagsbostäder A B , de valda, registret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

46

2012-12-17

Kommunfullmäktige

K F §218
Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Norrtälje Energi
AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Norrtälje Energi A B 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Stefan Juhnell (M)
Carl Ankar (C)
Jonny Degerman (FP)
Håkan Jonsson (S)
Kerstin Bergström (S)

Ersättare
Håkan Johansson (M)
Holger Forsberg (S)

att

välja Jonny Degerman (FP) till ordförande och Håkan Jonsson (S) till vice
ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) till revisor och Claes-Göran Brile (M) till
revisorsersättare.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 3 1 .
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Norrtälje Energi A B , de valda, registret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

47

2012-12-17

Kommunfullmäktige

K F § 219
Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Norrtälje Energi
Försäljnings AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Norrtälje Energi Försäljnings A B
2013-01-01—2014-12-31 välja

Ledamöter
Stefan Juhnell (M)
Carl Ankar (C)
Jonny Degerman (FP)
Håkan Jonsson (S)
Kerstin Bergström (S)

Ersättare
Håkan Johansson (M)
Holger Forsberg (S)

att

välja Jonny Degerman (FP) till ordförande och Håkan Jonsson (S) till vice
ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) och Claes-Göran Brile (M) till revisorer.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valda för perioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 3 2 .
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Norrtälje Energi Försäljnings A B , de valda, registret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sida
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2012-12-17

K F § 220
Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Norrtälje
Stadsnät Etanet AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Norrtälje Stadsnät Etanet A B 2013-01-01—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Stefan Juhnell (M)
Carl Ankar (C)
Jonny Degerman (FP)
Håkan Jonsson (S)
Kerstin Bergström (S)

Ersättare
Håkan Johansson (M)
Holger Forsberg (S)

att

välja Jonny Degerman (FP) till ordförande och Håkan Jonsson (S) till vice
ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) och Claes-Göran Brile (M) till revisorer.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valda för perioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 3 3 .
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Norrtälje Stadsnät Etanet A B , de valda, registret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

49

2012-12-17

Kommunfullmäktige

K F § 221
Val av ledamöter och ersättare, samt lekmannarevisorer i Norrtälje
Sportcentrum AB 2013-01-01—2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter och ersättare i Norrtälje Sportcentrum A B 2013-01-01-—
2014-12-31 välja

Ledamöter
Torsten Bergström (M)
Raymond Fernström (M)
Claes Holmström (C)
Lars Sundberg (S)
Lenneke Sundblom (S)

Ersättare
Peter Holm (M)
Poul Ahlgren (S)

att

välja Torsten Bergström (M) till ordförande och Lars Sundberg (S) till
vice ordförande,

att

välja Johnny Karlson (S) och Claes-Göran Brile (M) till revisorer.

Bakgrund
Ledamöter och ersättare i bolagen har varit valdaförperioden 2011-01-01—
2012-12-31 och nu ska val förrättas för de två återstående åren av
mandatperioden.
Partierna har lämnat in sina förslag till valberedningen, som behandlat ärendet
2012-12-10, § 3 3 .
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Norrtälje Sportcentrum A B , de valda, registret

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Samma nträdesdatum

50

2012-12-17

K F § 222

Dnr K S 12-48 102

Val av ledamöter, samt revisor och revisors ersätta re i Tiohundra AB t.o.m.
2014-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att till ledamöter i Tiohundra A B t.o.m. 2014-12-31 välja Lars Otterbeck,
Gunilla Edvinsson och Kjell Drotz
att välja Johnny Karlson (S) till revisor och Claes-Göran Brile (M) till
r e v i s o r s f l g f f » t.o.m. 2014-12-31.
att denna paragraf justeras omedelbart.

Bakgrund
Styrelsen i Tiohundra A B har i skrivelse 2012-10-12 avsagt sig sitt uppdrag.
Beslutande sammanträde
Valberedningen har behandlat ärendet 2012-12-10, § 35.
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Anslås

Justerandes

u n d e r tiden 2012-12-18—2013-01-09

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 223
Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser under perioden 2013-2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla
för nämnder och styrelser
1.

ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i
kommunfullmäktiges valprotokoll.

2.

för ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

M

K D , FP, C

C

FP, K D , M , M P , S, V , SD

FP

M , C, K D , M P , S, V , SD

KD

M , FP, C

S

V, MP, FP, C, M , K D

V
MP

S
S i kommunstyrelsen
FP i barn- och skolnämnden
S i utbildningsnämnden
S i socialnämnden
V i byggnadsnämnden
FP i kultur- och fritidsnämnden

Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag eller
författning.
Arbetsutskott
att

1.
Justerandes sign

anmoda nämnderna anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i
arbetsutskott
forts

personlig ersättare

Utdragsbestyrkande

Oj?

NORRTÄLJE

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 223 forts
2.

ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens
valprotokoll.

3.

för ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

M

K D , FP, C

C

FP, K D , M , S, M P , V , SD

FP

M , C, K D , M P , S, V , SD

KD

M , FP, C

S

V , M P , FP, C, M , K D
(undantag socialnämndens au där
M P är personlig ersättare, då går
S in som alt. 2 och därefter turordningen)

V

S

Bakgrund
Komnnmfullmäktige beslutade 2011-01-24, § 51 om ersättares tjänstgöring i
nämnder och styrelser.
Vid nämndssammanträde far enligt kommunallagen inte plats stå tom om
ersättare finns att tillgå, detta oavsett partifärg. Med anledning av detta har
partierna ombetts ta med samtliga partier i sin turordning för ersättares inträde.
Några partier har ändå valt att begränsa antalet partier i sin turordning.
Valberedningen har behandlat ärendet 2012-12-10, § 38
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till: Samtliga nämnder
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

'

-7//
fl

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

. . ,

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17

K F § 224

53

D m K S 12-1815 046

Fastställande av låneram för 2013 samt målsättning för upplåning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att för 2013 fastställa en total låneram för kommunen på 2 300 mkr inklusive
koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2013 i koncernen fastställs till 2 200 mkr
exklusive koncernkredit,
att för 2013 fastställa en låneram för Norrtälj e kommunhus AB-koncernen på
2 200 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus A B att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 800 mkr,
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna 600 mkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år
2013 med 600 mkr till maximalt 1 935 mkr,
att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2013 samt
att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kornmunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering skall
undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontroller,
koncemredovisningschefen, ekonomichef och koncernkontroller.

Bakgrund
Nuvarande finanspolicyförNorrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2012. A v policyn framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en
total låneram inklusive koncernkredit.
forts
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

å.

7JPP

NORRTÄLJE
„

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

,

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunfullmäktige

2012-12-17
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K F § 224 forts
För kommunkoncemen beräknas ett maximalt lånebehov på 600 mkr samt en
gemensam koncernkredit på 400 mkr, vilket innebär en total låneram på 2 300
mkr inklusive bolagens behov på 1 800 mkr. För att kommunen ska kunna nyttja
sitt medlemskap i Kommuninvest krävs ett beslut om belopp for nyupplåning
och delegation från kommunstyrelsen.

•

Tjänstemannaberedning
(

I skrivelse daterad den 16 oktober 2012 föreslår kommunstyrelsekontoret att
kommunstyrelsen beslutar att fmanscontroller, eller vid förfall för denne,
koncernredovisningschef eller koncerncontroller har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2013 med totalt 600 mkr, att fmanscontroller, eller
vid förfall för denne, koncernredovisningschef eller koncerncontroller har rätt
att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013 samt att kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag
enligt nedan.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att för 2013 fastställa en total
låneram för kommunen på 2 300 mkr inklusive koncernkredit, att ett mål för
maximal upplåning 2013 i koncernen fastställs till 2 200 mkr exklusive
koncernkredit, att för 2013 fastställa en låneram för Norrtälje kommunhus A B koncernen på 2 200 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget, att uppdra
till Norrtälje Kommunhus A B att fastställa låneram för respektive dotterbolag
om maximalt totalt 1 800 mkr, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att
nyupplåna 600 mkr, det vill säga Öka kommunens låneskulder, exklusive
koncernkontokredit, under år 2013 med 600 mkr till maximalt 1 935 mkr, att
kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013
samt att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering
skall undertecknas två i förening av följande befattningshavare: fmanscontroller, koncernredovisningschefen, ekonomichef och koncernkontroller.

v
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Politisk beredning
Ai-betsutskottet har vid sammanträde den 14 november 2012, § 286
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 16 oktober 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 175, för egen
del beslutat att fmanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef eller koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning
under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2013
med totalt 600 mkt-, attfmanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef eller koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens
räkning under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 samt att
kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt
nedan. Kommunstyrelsen har i övrigt föreslagit kommunfullmäktige besluta
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och Omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att förlänga tiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2015 samt
att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31
december 2015, om inte parterna överenskommer om annat.

Bakgrund
V i d bildandet av tiohundraprojektet lånade Norrtälje kommun och Stockholms
läns landsting ut 27,5 mkr vardera till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje Sjukvård och Omsorg för förvärv av aktierna i dåvarande Norrtälje
Sjukhus A B , nuvarande Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och
omsorgsbolag, TioHundra A B . Reverserna skrevs så att återbetalning skulle ske
vid projekttidens utgång, det vill säga den 31 december 2010. När projektet
förlängdes till 2012 fattades beslut om att även förlänga lånet till 2012.
Tiohundraprojektet har föreslagits förlängas med ytterligare tre år till den 31
december 2015. Som en konsekvens av detta behöver Kommunalförbundet
Ägarsamverkan finansiera sitt ägande i TioHundra A B under ytterligare tre år.
Tjänstemanuaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 oktober 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att förlänga tiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31
december 2015 samt att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin
helhet den 31 december 2015, om inte parterna Överenskommer om annat.
forts
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Politisk beredning
Ai-betsutskottet har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 261 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 10 oktober 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 176
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunalförbundet Ägarsamverkan
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för den gemensamma nämnden samt antagande av tilläggsavtal med Stockholms läns landsting
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam
nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting,
att ändra lydelsen i § 15 i reglemente för den gemensamma nämnden i enlighet
med förslag, som presenteras i kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 12 november 2012,
att lydelsen i § 5 i reglementet för den gemensamma nämnden ska lyda enligt
följande: "Ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av
kommunfullmäktige i Norrtälje för ett är i taget,
att inrätta en 2:e vice ordförande i Sjukvård- och omsorgsnämnden i
Norrtälje,
att uppdra till landstingsstyrelsen att överenskomma med Norrtälje kommun att
2:e vice ordföranden ska utses bland någon av de ledamöter som utses av
Stockholms läns landsting,
att namnet på den gemensamma nämnden ska vara Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att se över om behovet finns av att ändra i
TioHundraproj ektets styrdokument.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande enligt bilaga.
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Bakgrund
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samarbetar i Tiohundraprojektet sedan 1 januari 2006. Norrtälje kommun och Stockholms läns
landsting är överens om att projektet ska förlängs till och med den 31 december
2015.
Norrtälje kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2012, § 175, att
Tiohundraprojektet skulle förlängas i tre år till och med den 31 december 2015
med nuvarande ansvarsfördelning mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje
kommun, tiohundranämnden och Tiohundra A B . De gav också kommunstyrelsen i uppdrag att inleda förhandlingar med Stockholms läns landsting om
att gå vidare med Tiohundraprojektet med angiven utformning.
Samverkan inom ramen för Tiohundraprojektet regleras i första hand av en
överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd, som löper ut den 31
december 2012. Överenskommelsen föreslås förlängas med tre år genom ett
tilläggsavtal bifogat kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 12 november
2012.1 tilläggsavtalet regleras avtalstiden samt de ändringar avseende
sammansättning av den gemensamma nämnden.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2012.
Tiohundranämnden beslutade den 29 november 2012, § 121, att utan eget
ställningstagande överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltog inte i beslutet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 november 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse
om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms
läns landsting, att ändra lydelsen i §§ 5 och 15 i reglemente för den gemensamma nämnden i enlighet med förslag, som presenteras i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 12 november 2012, att namnet på den
gemensamma nämnden ska vara Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att se över om behovet finns av att ändra i
TioHundraprojektets styrdokument. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta,
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att uppdra åt
kommundirektören att se över samt vid behov föreslå ändringar i TioHundraprojektets styrdokument.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 november 2012, § 306
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 12 november 2012. Socialdemokraternas ledamöter deltog
inte i beslutet utan valde att fa återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 179, för egen
del beslutat, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag
atUippdra åt kommundirektören att se Över samt vid behov föreslå ändringar i
TioHundraprojektets styrdokument, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta
enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas,vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) med instämmande av Hans Andersson (FP)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Ragnar Bergsten (S), Ingrid Landin (MP),
Olle Jansson (S) och Bertil Karlsson (V)
- bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag
enligt bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Stockholms läns landsting
Tiohu ndranämnden
Utdragsbestyrkande
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Stockholms läns landsting

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen föresiå
kommunfullmäktige besiuta
att

uppdra tiil kommunstyrelsen att, i samråd med landstingsstyrelsen, utarbeta

att

förslag till avtal, reglementariska föreskrifter och andra styrdokument i enlighet
med vad som anförs 1 denna skrivelse
reglemente och tilläggsavtal kompletteras med att nämndens presidium utökas
med andre vice ordförande enligt den praxis som gäller för oppositionen både i

att

Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samt
avslå förslag till namnbyte för nämnden

Tack vare Tiohundramodellen har Norrtälje kommun tillsammans med landstinget under
sju års tid utvecklat en unik vårdmodell som möjliggjort för Norrtälje kommuns
medborgare att vända sig till en samlad aktör för att få hjälp med de vård- och
omsorgsinsatser de behöver. Syftet med Tiohundra var från starten att genom en
decentraliserad modeli få till stånd ett helt nytt arbetssätt mellan två huvudmän för att
nå högre kvalitet i en trygg, effektiv och patientsäker vård och omsorg där vårdkedjor
hänger samman.
Den vetenskapliga utvärdering som genomfördes 2011 och den konsultutredning som
genomfördes inför förlängningen 2009 visar båda på ökad kvalitet och effektivitet.
Samordningen mellan kommun- och landstingsverksamhet har förbättrats,
patientsäkerheten och kundnöjdheten har också blivit bättre. Med en sådan positiv
utveckling vore det naturligt att ge Tiohundra permanent status i landstingets och
kommunens organisation. Den politiska majoriteten sprider istället osäkerhet om
framtiden för Tiohundra genom deras beslut om ett fortsatt tidsbegränsat projekt på tre
ytterligare år.
Nu förskjuter man även inflytandet från ett partnerskap på lika villkor mellan kommunen
och landstinget till att ge landstinget ökad makt över Norrtäljebornas vård och omsorg.
Den politiska majoriteten föreslår att ordförandeposten i Tiohundranämnden inte längre
ska alternera mellan kommun och landsting, istället ska landstinget utse ordförande.
Antalet ledamöter från kommunen ska minska. Dessutom ska fler beslut i

2(2)

landstingsledningen om bland annat vårdval beskära den lokala handlingsfriheten i
Tiohundra.
Vi menar att utgångspunkten f ö r T i o h u n d r a ska vara att kommunen och landstinget
deltar som jämställda parter. Vi menar att det i ursprungsidén med Tiohundra ingick att
Norrtälje kommuns medborgare själva skulle ges rådighet över sin vård och omsorg utan
toppstyrning från landstinget. Det är av stor vikt att inte genomföra förändringar som
begränsar den lokala handlingsfriheten.

^

Vi anser därför att ordförandeskapet fortsatt ska rotera mellan Landstinget och
kommunen och att antalet ledamöter ska vara oförändrat. Vidare är vårt förslag att
oppositionen skall representeras i presidiet med en andre vice ordförande, vilket är
brukligt i övriga nämnder och styrelser i landstinget och kommunen.

(

Ansvaret för att utveckla hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun genom att
skapa bättre helhetslösningar för den enskilda medborgaren ligger hos nämnden och
politiken. Vi anser därför att det är olyckligt att ändra namnet på den gemensamma
nämnden för hälso- sjukvård och omsorg som ska vara bärare av Tiohundratanken.

Ulrika Falk (S)

t

\

Catarina Wahlgren (V)

Mats Wedberg (Mp)
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Dnr K S 12-1838 045

Avtal med Stockholms Hamn och Kapellskärs Hamn avseende
kapitaltillskott för ombyggnad av Kapellskärs hamn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna avtal mellan Stockholms Hamn A B , Kapellskärs Hamn A B och
Norrtälje kommun om kapitaltillskott för ombyggnad av Kapellskärs hamn,
att lämna villkorat aktieägartillskott till Kapellskärs Hamn A B om maximalt 10
mkr samt
att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund
Stockholms Hamns styrelse godkände den 20 september 2012 ett inriktningsbeslut om om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn. Beslutet omfattar bland
annat en ny pir med två färjelägen, ny lotshamn, muddring av hamnbassäng och
grund samt omdisponering av hamnytan.
Avtalet innebär att Norrtälje kommun under ombyggnadsperioden lämnar ett
aktieägartillskott motsvarande 9% av det totala kapitaltillskottet, som
Kapellskärs hamn behöver. Tillskottet ska återbetalas när Kapellskärs Hamn A B
åter har en godtagbar soliditet. Därefter äger även Norrtälje kommunrätt till
andel i framtida vinster i bolaget.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 november 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal mellan Stockholms Hamn A B ,
Kapellskärs Hamn A B och Norrtälje kommun om kapitaltillskott för ombyggnad
av Kapellskärs hamn, att lämna villkorat aktieägartillskott till Kapellskärs Hamn
A B om maximalt 10 mkr samt att finansiering sker med egna medel.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 november 2012, § 287
foreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 9 november 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 177,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
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Stockholms hamn A B
Ekonomiavdelningen
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Dnr K S 12-1385 251

Preliminärt markanvisnings avtal med Konsortiet Roslagens famn
avseende stadsförnyelseprojekt berörande bussterminalen m.m. i
Norrtälje stad
(

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar
inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar.
att godkänna de ekonomiska villkoren i det preliminära markanvisningsavtalet
innebärande bland annat:
-

att kommunens investeringsbidrag uppgår till maximalt 94 mkr. (fast pris
utan index) avseende investeringar i bussterminal (bussangöring och
vänthall) cityparkering samt allmänna torg och gångytor. Avräkning ska ske
för den del, som finansieras genom bidrag från landstinget eller annan part
avseende bussterminalen,

-

att blivande mark- och exploateringsavtal som innebär en definitiv
markanvisning ska innehålla och reglera förutsättningarna för
investeringsbidraget,

-

att blivande slutligt avtalet med A B Storstockholms Lokaltrafik (SL), som
reglerar överlåtelsen/upplåtelse av bussterminalen ska innefatta fördelning
av investeringsbidraget för bussterminalen,

-

att kommunens investeringsbidrag ska betalas efter fortlöpande redovisning
av utförda godkända arbeten och till faktisk kostnad, innebär att ingen
avräkning av investeringsbidraget från köpeskillingen för markanvisade
fastigheter ska ske. Köpeskillingen betalas vid tillträde av fastigheterna,

-

att i de fall arbeten hänförliga till investeringsbidraget är avskiljbara ska
upphandling av dessa ske i enlighet med reglerna i L O U (Lagen om
offentlig upphandling),

v
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-

att bussterminalen ska antingen överlåtas/upplåtas till A B Storstockholm
Lokaltrafik (SL) för busstrafiken eller Överlåtas till kommunen som i sin tur
upplåter anläggningen till SL,

-

att avtalet villkoras av att konsortiet redovisar projektets finansiering med
angivande av finansieringsform, finansiärer m.m. som godkänns av
kommunen.

Reservation
Sverigedemokraternas ledamot och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2012, § 178, återremitterades ärendet för kompletteringar.
Projektet omfattar ny bussterminal med inbyggd bussangöring och inglasad
vänthall, ca 215 bostadsrättslägenheter, ca 100 hyresrättslägenheter, butiker,
restauranger och service, underjordiskt parkeringsgarage, bilfria torg och
gångytor, angöring för buss, taxi och markparkering.
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.
Tjänstemanna beredning
Efter förnyade förhandlingar med konsortiet som ledde till justeringar och
förtydliganden i avtalet föreslår kommunstyrelsekontoret i skrivelse daterad den
27 november 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 och
Trud 1. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna de
ekonomiska villkoren vid genomförandet av projektet för kommunen.
forts
Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 november 2012, § 305
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 27 november 2012 med förtydliganden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 178, for egeri
del beslutat 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 och Trud 1, innebärande att markanvisningen
gäller under förutsättning av:
att kommunstyrelsen godkänner det preliminära markanvisningsavtalet
senast den 3 december 2012 genom beslut som vinner laga kraft,
- att kommunfuiimäktige godkänner de ekonomiska villkoren för projektet
för kommunen senast den 17 december 2012 genom beslut som vinner laga
kraft,
- att bolaget redovisar projektets finansiering med angivande av
finansieringsform, finansiärer m.m. som godkänns av kommunen senast
innan plansamråd, dock senast den 30 september 2013,
- att kommunstyrelsen godkänner en slutlig markanvisning och övriga villkor
förprojektets genomförande genom ett mark- och exploateringsavtal senast
den 31 december 2015 genom beslut som vinner laga kraft,
att slutligt avtal tecknas mellan bolaget, kommunen och A B Storstockholms
Lokaltrafik (SL) angående i projektet ingående bussterminal som av
kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen senast den 31 december
2015 genom beslut som vinner laga kraft innefattande fördelning av
investeringsbidrag för bussterminalen,
- att detaljplan upprättas, i allt väsentligt enligt det till det preliminära
markanvisningsavtalet bifogade idéförslag och har antagits av
kommunfullmäktige senast den 31 december 2015 genom beslut som vinner
laga kraft samt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
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K F § 228 forts
Kjell Jansson (M) med instämmande av Ulrika Falk (S) och Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Bernt Grönblad (SD)
- avslag på kommunstyrelsens förslag
Mats Wedberg (MP) och Bertil Karlsson (V) meddelar att Miljöpartiets och
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.
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Dnr K S 12-1092 033

Antagande av policy för enskilda avlopp, bygglov och förhandsbesked i
områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Beslut
Kommunfuiimäktige beslutar:
att anta upprättad policy för hur enskilda avlopp, bygglov och förhandsbesked
områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp hanteras.

Bakgrund
I program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030, som
antogs av kornmunfullmäktige den 26 september 2011, finns 89 områden som
behöver lösa VA-frågan genom anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
För dessa områden föreslås anslutning antingen via ett kommunalt verksamhetsområde eller via en VA-samfallighet.
Syftet med rubricerade policy är att tydliggöra hur ansökan om enskilt avlopp,
förhandsbesked och bygglov samt tillsyn av enskilda avlopp i de områden, som
omfattas av programmet ska hanteras. Dock ska vaije enskilt fall prövas
individuellt.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad policy för hur enskilda avlopp,
bygglov och förhandsbesked i områden som ska anslutas till kommunalt vatten
och avlopp hanteras.
Politisk beredning
Ai-betsutskottet har vid sammanträde den 31 oktober 2012, § 262 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 16 oktober 2012.
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K F § 229 forts
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2012, § 180,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Mats Hultin (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
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Dm K S 12-1297 005

IT-strukturprogram 2012-2020 för Norrtälje kommuns landsbygd och
skärgård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta IT-infrastruktutprogram för Norrtälje kommun 2012-2020,
att avsätta 3 mkr per år under programperioden,
att för 2013 finansiera med kommunstyrelsens anslag för exploatering och
utveckling samt
att inarbeta kostnaderna i budget för 2014-2016.

Bakgrund
Utifrån regeringens Bredbandsstrategi för Sverige från 2009 har Sveriges
kommuner och landsting formulerat mål för IT-infrastrukturen (bredband).
Syftet med rubricerade tT-strukturprogram är att ge stöd och vägledning i det
strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål. V i d
utbyggnad av IT-infrastrukturen ska hänsyn tas till prioriteringar och
viljeriktningar i befintliga och vid kommande översiktlig planering för
kommunen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 september 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta IT-infrastrukturprogram för Norrtälje
kommun 2012-2020, att avsätta 3 mkr per år under programperioden, att för
2013 finansiera med kommunstyrelsens anslag för exploatering och utveckling
samt att inarbeta kostnaderna i budget för 2014-2016.
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