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Plats och tid

Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 17.30 - 20.30

Beslutande

Eniigt förteckning

övriga deltagande

Mikael Forssander, sekreterare
Eva Kutscher, sekreterare
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Utses att justera

Jonny Degerman (FP) och Ragnar Bergsten (S)

Justeringens

Kommunstyrelsekontoret den 27 juni 2013, kl. 15.00.
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Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige
Namn

LEDAMÖTER l:a valkretsen
Kjell Jansson
M
Göran Pettersson
M
Mats Hultin
M
M
Lotta Lindblad Söderman
M
Bino Drummond
Ann S Pihlgren
M
Cecilia Nordström
M
Ingmar Wallén
M
Irene Solberg Ruhn
M
Annette Tagesson
M
Nils Matsson
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Susanne Lippert Enquist
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C
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Jan Emanuel Johansson
S
Sune A l m
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Aleksandar Srndovic
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Catarina Wahlgren
v
Ingrid Landin
MP
MP
Mats Wedberg
Kerstin Carlgren
MP
Bernt Grönblad
Ober
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Nej Ja
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F (Ote Bonesmo)
N
N
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F (Inger Nordqvist)
F (Klas Zettergren)
N
N
N
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N
N
N
N
N
N
N
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F (Göte Waara)
F (Lars Sundberg)
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N
N
N
N
N
F (Holger Forsberg)
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N
N
N
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F (Roine Kartsson)
N
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Ulla Malutchenko
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M
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N
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N
N
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N
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M
M
F
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M
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Jens Andersson
M
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F
M
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C
F
F
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Christina Pettersson
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Lars Sundberg
Holger Forsberg
Ethel Söderman-Sandin
Ahmet Kozaragic
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N
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N
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F
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S
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8
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K F § 83
Val av justerare och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att utse Jonny Degerman (FP) och Ragnar Bergsten (S) att jämte ordföranden
justera protokollet,
att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 27 juni 2013,
kl. 15.00.

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.

Juste rändes sign

Uidragsbestyrkande
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Dnr K S 13-881, 13-1000, 13-1002

007

Information från kom m un revisorerna
Revisorernas ordförande Johnny Karlson (S) redovisar revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Ägarsamverkan samt tre nya granskningsrapporter:
Granskning "Intern kontroll", Övergripande granskning av IT-verksamheten och
Granskning "Kris- och säkerhetsarbete".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 8 5

Dnr KS 12-1967, 13-246, 13-247

007

Svar på granskn in gs rapp orter
Barn- och skolnämnden har 2013-04-22, § 40, svarat på revisorernas rapport
Granskning av skola och barnomsorg.
Kommunstyrelsen har 2013-03-11, § 49, svarat på revisorernas rapport
Granskning av rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar.
Kommunstyrelsen har 2013-06-03, § 106, svarat på revisorernas rapport
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens
lokalförsörjning.
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) redovisar kommunstyrelsens
svar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012
års förvaltning.

Antecknas att redovisningsskyidiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
styrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen Överläggning. Presidiet vill
understryka vikten av att kommunstyrelsen inom sin uppsiktsplikt noga följer
Sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje åtgärdsarbete för att komma till
rätta med de brister som revisorerna har påtalat.
I kommunallagen.5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.
Ingrid Landin (MP) yttrar sig.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet förval- och förtroendemannanäninden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja val- och förtroendemannanäninden och dess förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
val- och förtroendemannanämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
2012 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja val- och fört roendemanna nämnden
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till: Val- och
Justerandes sign

förtroendemannanäninden
Utdragsbestyrkande
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Dm-KS 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för klimatnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja klimatnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kiimatnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kiimatnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till: Kiimatnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
2012 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
bygg- och miljönämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja bygg- och miljönämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för kultur- ocli fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja kultur- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet
för 2012 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kultur- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, ined hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja kultur- och fritidsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-KS 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skal! beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja socialnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till: Socialnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för TioHuiidranämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja TioHundranämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012
års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
B a kg i ii nd
I de förtroendevalda revisorernas rapporter har framförts kritik mot nämnden på
grund av att nämnden visat en negativ avvikelse mot budget och att nämndens
prognoser inte varit tillförlitliga.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun har vid sammanträde
2013-03-27, § 39, yttrat sig över revisorernas kritik.
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
TioHundranämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning. Under presidiets
beredning har Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje inkommit med
yttrande 2013-04-25, § 43. Nämnden medger påtalade brister och nya nämnden
arbetar med att vidta åtgärder för att fa ekonomisk styrning och kontroll samt
menar att även dåvarande Tiohundranämnden arbetade aktivt för att komma
tillrätta med den ekonomiska situationen.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2013-06-17
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Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja TioHundranämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

TioHundranämnden
Stockholms läns landsting

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Dnr K S 13-531 007

Beslut om ansvarsfrihet för barn- och skolnämnden
Ordförande Nils Matsson (M) anmäler jäv och lämnar över ordförandeklubban
till 2:e vice ordförande Roine Wallin (FP) under denna punkt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja barn- och skolnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för
2012 års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
barn- och skolnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja barn- och skolnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
2:e vice ordförande Roine Wallin (FP) redovisar presidiets förslag.
Expedieras till: Barn- och skolnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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K F § 94

Beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012
års förvaltning.
Antecknas att redovisningsskyldiga förtroendemän inte deltar i beslutet om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet efter mötet med revisorerna,
då revisionsberättelsen mottogs, och efter egen överläggning.
I kommunallagen 5 kap, 25a § står följande: "fullmäktige skall vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om
det inte är uppenbart obehövligt."
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja utbildningsnämnden och dess
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
Beslutande sammanträde
Ordförande Nils Matsson (M) redovisar presidiets förslag.

Expedieras till:
Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Direktiv till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och
omsorg inför bolagsstämma i TiolOO AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att uppdra till kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och
omsorg att vid ordinarie bolagsstämma i TiolOO A B rösta för att ledamöter
och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2012 års
räkenskapsår.

Bakgrund
Föreligger revisionsberättelses där de förtroendevalda revisorerna tillstyrker att
bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunalförbundet Ägarsamverkan

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja förbundsdirektionen i kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg ansvarsfrihet för 2012 års räkenskapsår.

Bakgrund
Föreligger revisionsberättelse, där de förtroendevalda revisorerna tillstyrker att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunalförbundet Ägarsamverkan
Stockholms läns landsting

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-564 107

Likvidation av Östhandelsforum AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att likvidera Östhandelsforum A B med organisationsnummer 556529-6703.
Bakgrund
Östhandelsforum A B har inte haft någon verksamhet under de senaste sju åren
och fyller ingen funktion som vilande aktiebolag i kommunkoncernen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 mars 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av att kommunfullmäktige
beslutar att likvidera Östhandelsforum A B , uppdra till kommunstyrelse-kontoret
att genomföra likvidationen. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att
likvidera Östhandelsforum A B med organisationsnummer 556529-6703.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 mars 2013, § 94, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 mars 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 april 2013, § 62, för egen del
beslutat att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att likvidera
Östhandelsforum A B , uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra
likvidationen, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att likvidera
Östhandelsforum A B med organisationsnummer 556529-6703.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till: Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-443 168

Antagande av riskhantering och försäkringspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta riskhantering- och försäkringspolicy, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 20 mars 2013.

Bakgrund
Ett tjugotal kommuner har bildat aktiebolaget Stockholmsregionens Försäkring
A B . Syftet är att få en riskhantering, som på ett optimalt sätt balanserar
avvikelser, skador och förluster samt störningar mot ett försäkringssystem.
Genom en tydlig riskhanteringsprocess skapas ekonomiska incitament för det
skadeförebyggande arbetet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 mars 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att utse en
arbetsgrupp som utreder och förestår vilket system som ska finnas för att hantera
tillbuds- och skaderapportering samt ta fram en plan avseende implementering
av policyn. Vidare föreslogs kommunfullmäktige besluta att anta riskahanteringoch försäkringspolicy, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 20
mars 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 mars 2013, § 95, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
20 mars 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 april 2013, § 64, för egen del
beslutat att kommundirektören får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som utreder
och föreslår vilket system som ska finnas för att hantera tillbuds- och
skaderapportering samt ta fram en plan avseende implementering av policyn.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige föreslogs besluta att anta riskhantering- och försäkringspolicy, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 20 mars 2013.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Expedieras till:

Justerandes sign

Räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr K S 2007-1781 214

Antagande enligt ÄPBL 5:29 - Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517,
Haraldsgården i Blidö församling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Blidö 1:517,
Haraldsgården i Blidö församling.

Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av ny bostadsbebyggelse med 13
enbostadshus i anslutning till den ursprungliga bebyggelsen för barnkolonin
Haraldsgård. Från kolonin föreslås även att två bostadstomter med befintliga
bostadshus avstyckas. Barnkolonins huvudbyggnad med
komplementbyggnader avses i första hand tas i anspråk för vandrarhem men
kan alternativt användas för boende.
Detaljplanen, som nu ska antas har tidigare varit ute på plansamråd mellan
den 22 maj och den 4 juli 2008, samråd mellan den 30 augusti och 15
oktober 2010 samt utställning mellan den 21 juni och 16 augusti 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 151, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
29 april 2013.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 81, beslutat att
godkänna förslaget till detaljplan och Överlämna detta till kommunfullmäktige
för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Bertil Karlsson (V)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till: Planering- och utvecklingsavdelningen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Övriga berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-011 003

Antagande av styrdokument för TioHundraprojektet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa styrdokument enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag från
den 22 maj 2013, § 155, dvs att ändra reglementet för Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med kommunstyrelsekontorets
förslag till reviderat reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje daterat den 4 maj 2013,
att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inklusive bilaga A , i
enlighet med kommunstyrelsekontorets Förslag till överenskommelse om
samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms
läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om
samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms
läns landsting, daterat den 2 april 2013,
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg i enlighet med kommunstyrelsekontorets
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg daterat den 2 april 2013,
att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra A B i enlighet med kommunstyrelsekontorets Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra A B
daterat den 2 april 2013,
att godkänna ändring av ägardirektiv för TioHundra A B enligt kommunstyrelsekontorets Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra A B daterat
den 8 april 2013 samt
att uppdra till kommunstyrelsen att under år 2013 efter samråd med
Stockholms läns landsting återkomma med förslag till justerade
styrdokument i enlighet med den inriktning som redovisas i yttrandet från
sjukvårds-och omsorgsnämnden den 30 maj 2013, § 66.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Reservation
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokol lsanteckni ng
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Bakgrund
Den 1 januari 2006 inleddes samverkan mellan Norrtälje kommun och
Stockholms läns landsting i det så kallade TioHundraprojektet. Den 17
december 2012, § 226, beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att se över och föreslå ändringar i TioHundraprojektets styrdokument.
Med hänvisning till uppdraget har Norrtälje kommun och Stockholms Läns
landsting sett över och tagit fram förslag till reviderade styrdokument i
TioHundraprojektet. Utgångspunkt för översynen har varit att uppdatera
dokumenten utifrån den utveckling av samarbetet, som skett under de åren som
projektet pågått samt utifrån ändringar i kommunallagen (1991:900), K L , och
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, L O U , som trädde i kraft den 1
januari 2013.
Förslaget till revideringar av styrdokumenten har överlämnats till sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje kommun för yttrande.
Tjänstemannabcredning
Kommunstyrelsekontoret föreslå i skrivelse daterad den 13 maj 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokument för TioHundraprojektet,
bilagda kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 13 maj 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 155, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
maj 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet med hänvisning
till att ärendet behandlas på sjukvårds- och omsorgsnämndens sammanträde,
som äger rum den 30 maj 2013.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 30 maj 2013. De
beslutade att anta sjukvårds- och omsorgskontorets yttrande från den 22 maj
2013 och socialdemokraternas yrkande som sitt eget yttrande till
kommunstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige att anta den lydelse av styrdokument för TioHundraprojektet där sjukvårds- och omsorgsnämndens yttrande från den 30 maj 2013
har inarbetats i kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj 2013.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:

-

-

-

-

-

Justerandes sign

Kjell Jansson (M)
att fastställa styrdokument enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag från
den 22 maj 2013, § 155, dvs att ändra reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag till
reviderat reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje daterat den
4 maj 2013,
att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inklusive bilaga A , i enlighet
med kommunstyrelsekontorets Förslag till överenskommelse om samverkan i
gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och
Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, daterat den 2 april
2013,
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg i enlighet med kommunstyrelsekontorets
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan
i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg daterat den 2 april 2013,
att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra A B i enlighet med kommunstyrelsekontorets Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra A B daterat den 2
april 2013,
att godkänna ändring av ägardirektiv för TioHundra A B enligt kommunstyrelsekontorets Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra A B daterat
den 8 april 2013 samt
forts
Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRADESPROTOKOLL
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- att uppdra till kommunstyrelsen att under år 2013 efter samråd med Stockholms
läns landsting återkomma med förslag till justerade styrdokument i enlighet med
den inriktning som redovisas i yttrandet från sjukvårds-och omsorgsnämnden
den30maj2013,§66.
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Ulrika Falk (S)
- avslag på Kjell Janssons (M) förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla Kjell Janssons (M) yrkande.

Expedieras till:

Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Stocholms läns landsting
Kommunalförbundet Ägarsamverkan
TioHundra A B

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

w

/

Socialdemokraterna i Noniälje kommun

Kommunfullmäktige 2013-06-17, ärende 13

Styrdokument avseende Tiohundraprojektet
Norrtälje kommun har unika fömtsättningar jämfört med andra kommunei' i
Stockholms län. V i menat att detta faktum motiverat ett fortsatt lokalt utrymme för
utformning av halso- och sjukvården i kommunen, med effektiv samordning och hög
kvalitet i fokus. I vissa delar kan det innebära att hälso- och sjukvården utformas
annorlunda i Norrtälje än i landstinget i övrigt.
V i vill påminna om att den modell som utformades för det s k Tiohundraprojektet
tog sin utgångspunkt i Norrtälje kommuns unika förutsättningar, och den generella
utmaningen att samordna kommunens och landstingets insatser rationellt och höja
kvaliteten i vård och omsorg för de mest vårdkrävande kommuninvånarna. De
inledande åren uppstod också viktiga mervärden i Tiohundraprojektet.
Vid en översyn av styrdokument bör konsekvenser av ändringar få genomslag i hela
tegelverket. V i konstaterar att det t ex finns en bristande konsekvens när det gäller
det införda uppdraget som andre vice ordförande i nämnden. Andre vice ordförande
ska givetvis träda in vid ordförandes och förste vice ordförandes frånvaro, inte den
till åldern äldste ledamoten.
Såväl revisorerna, som de två utvärderingar som genomförts av ptojektet, hat pekat
på behovet av stärkt ägars tyr ning. Vår bedömning ät att förslaget inte klargör hur
kritiken av ägars ty rningen kommer åtgärdas i den fortsatta verksamheten.
Vårdbolaget hade ursprungligen en opolitisk styrelse och utifrån detta faktum fanns
inget särskilt behov av att reglera frågan om vice ordförande, även om så var fallet i
den gamla bolagsordningen. Men i och med att nuvarande politiska majoritet valt att
politiskt tillsätta ordförande bör man i likhet med övriga politiskt tillsatta kommunala
nämnder och kommunala bolagsstyrelser reglera oppositionens rätt till plats i
vårdbolagets ptesidium.
V i tvingas också konstatera att förslaget till ändrade direktiv vid Vårdbolagets
lämnande av anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar, i praktiken omöjliggör
deltagande i konkurrensupphandlingar. Beslutsfattandet kräver så långa ledtider att
tidsgränserna för anbudsgivning vid enskilda upphandlingar med all säkerhet inte kan
hållas. E n ambition att ge Vårdbolaget möjlighet att utveckla och förbättra
verksamheten förutsätter att möjligheten att delta i upphandlingar vidmakthålls.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Antagande av valdistriktindelning för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun och överlämna det till
länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande enligt val- och
förtroendemannanämndens förslag från den 22 april 2013, § 14.

Bakgrund
Inför vatje val ska en översyn av valdistrikten göras. Vid översynen inför valen
2014 har kommunstyrelsekontoret funnit att några distrikt i södra delarna av
kommunen är för stora och ett antal i norra delarna är för små. Med anledning
härav har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett förslag om ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun för överlämnande till länsstyrelsen i
Stockholms län för fastställande.
Val- och förtroendemannanäninden beslutade den 22 april 2013, § 14, att föreslå
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 april
2013 om ändrad valdistriktsindelning inför valen 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje
kommun och överlämna det till länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande
enligt val- och förtroendemannanämndens förslag från den 22 april 2013, § 14.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 156, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
29 april 2013.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 83, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag.
,

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Expedieras till:

Justerandes sign

Val- och förtroendemannanäninden
Länsstyrelsen i Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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Antagande av taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen anta taxa (Norrtälje kommun,
Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa) för bygg- och
miljönämndens verksamhet inom plan- och bygglagen, bilagd
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013,
att taxan ska gälla från och med den 1 juli 2013,
att

timavgiften fastställs till 1 175 kr i 2013 års nivå, att gälla från och med den
1 juli 2013,

att N-faktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1.2, att gälla från och med den 1
juli 2013,
att

timavgiften för varje kalenderår (avgifisår) höjs med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2013 samt

att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att gälla från och med den 1
juli 2013 förutom i de delar som rör brandfarlig vara.

Bakgrund
Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag, som har medfört att
kommunerna fått nya uppgifter att hantera. För att täcka kostnaderna för dessa
uppgifter antog kommunfullmäktige en ny taxa den 4 april 2011, § 127.1
samband med beslutet om ny taxa beslutades även att en uppföljning skulle ske
och att eventuella korrigeringar av taxan skulle genomföras.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreliggande förslag till taxa innebär smärre korrigeringar samt förtydliga tiden
om vad som gäller för bland annat kartproduktion. Ändringen innebär också
förändrat/förenklat sätt att beräkna reduktionen för ärenden som lämnas in via etjänst.
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet den 18 april 2013, § 36. De
föreslår bland annat att kommunfullmäktige antar föreslagen taxa.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
anta taxa (Norrtälje kommun, Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och
karttaxa) för bygg- och miljönämndens verksamhet inom plan- och bygglagen,
bilagd kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, att taxan ska
gälla från och ined den 1 juli 2013, att timavgiften fastställs till 1 175 kr- i 2013
års nivå, att gälla från och med den 1 juli 2013, att N-faktorn i Norrtälje
kommun fastställs ti 111.2, att gälla från och med den 1 juli 2013, att timavgiften
för varje kalenderår (avgiftsår) höjs med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram
till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2013 samt att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att
gälla från och med den 1 juli 2013 förutom i de delar som rör brandfarlig vara.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 157, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
29 april 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 84, förslagit
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Mats Hultin (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av köpekontrakt för förvärv av mark för nytt kulturhus i
Norrtälje
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet
med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna att Stiftelsen Motormuseet Pythagoras försäljer en del av
fastigheten Verkstaden 18 i enlighet med köpekontraktet.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret och kultur- och fritidskontoret har tillsammans
utarbetat ett förslag till lokalisering av före detta Roslagsmuseet. Förslaget är att
ett nytt kulturhus, Norrtälje Kulturhus, som ska uppföras vid Galles gränd i
Norrtälje, ska inrymma nya Roslagens Museum och Norrtälje konsthall. Kulturoch fritidsnämnden tillstyrkte förslaget den 22 november 2012, § 89 och
kommunstyrelsen avsatte investeringsmedel vid sammanträde den 4 februari
2013, § 28. Avsikten är att kulturhuset ska byggas på en del av fastigheten
Verkstaden 18, som ägs av Stiftelsen Motormuseet Pythagoras. Stiftelsen erhöll
fastigheten genom en gåva. I gåvobrevet anges att gåvotagaren inte far överlåta
fastigheten eller del av den utan godkännande av kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 april 2013 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt avseende
förvärv av del av fastigheten Verkstaden 18 till en köpeskilling av 2000
(tvåtusen) kronor per kvm BTA, dock minst 1.100.000 (enmiijonetthundratusen) kronor. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att
Stiftelsen Motormuseet Pythagoras försäljer en del av fastigheten Verkstaden 18
i enlighet med köpekontraktet.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 158, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 30
april 2013. Arbetsutskottet beslutade för egen del att godkänna köpekontrakt
avseende förvärv av del av fastigheten Verkstaden 18 till en köpeskilling av
2000 (tvåtusen) kronor per kvm B T A , dock minst 1.100.000 (enmiljonetthundratusen) kronor. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet med
hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 85, föreslagit enligt
arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
deltog inte i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Mats Wedberg (MP)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till: Fastighetsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

odnldeniokrnlarna i Norrtälje kommun

Koimnunfullrnäktige 2013-06-17, ärende 16

Socialdemokraterna deltar inte i beslut om godkännande av köpekontrakt för
förvärv av mark för nytt kulturhus i Nortälje med hänvisning till tidigare
ställningstagande i investeringsbeslut för nytt kulturhus (KS 2013-03-04).
Bakgrund

Roslagsmuseet stängdes i december 2008 samtidigt som renovering av
Gevärsfaktoriet inleddes. Detta arbete avbröts dock redan efter ett år, hösten 2009,
på grund av att Kultur- och fritidsnämnden ålades ett sparbeting. Den borgerliga
majoriteten har inte varit villig att investera i fastigheten, för att Roslagsmuseet åter
ska kunna starta verksamheten. Under rådande förhållanden har inte medel för
upprustning funnits, och det är mycket beklagligt att en så kulturhistoriskt värdefull
fastighet lämnats att förfalla. Framtiden för Roslagsmuseet har varit osäker under en
längre tid, och kommuninvånarnas engagemang har varit stort. Bland annat har en
namninsamling med över 3000 namn lämnats till kommunen.
Nu har den styrande majoriteten fattat beslut att en ny museibyggnad istället uppförs
vid Galles gränd i Norrtälje. Det finns fördelar med det föreslagna läget, men det
finns även flera nackdelar. Utrymmet för verksamheten är begränsat, och ges inga
expansionsmöjligheter för utveckling av ett framtida kulturhus med fler
verksamheter. Det finns inte heller någon yta för utomhusaktiviteter.
Investeringskostnaden för den nya byggnaden bedöms med stor sannolikhet bli
högre än 18 miljoner, och då återstår fortfarande behovet av upprustning av
nuvarande byggnader. Gevärsfaktoriet är en unik och viktig del av stadens och
Roslagens historia, och behöver omgående upprustning.
Socialdemokraterna ser i dagsläget inget behov av att uppföra en ny byggnad.
Däremot är behovet av upprustning av befintliga fastigheter stort. Därför föreslår
Socialdemokraterna upprustning/tillbyggnation av befintliga verksamhetslokaler för
att snarast kunna utveckla verksamheten.
Dagens lokaliseringar är väl inarbetade och uppskattade av såväl kommuninvånare
och besökande. Gevärsfaktoriets läge kominer även att lyftas ytterligare när planerna
om ny busstation blir verklighet. Det finns redan färdiga förslag för utbyggnad av
både Gevärsfaktoriet och Konsthallen, och investeringskostnaden torde bli betydligt
lägre.

2(2)

Att kombinera kulturliistoriskt intressant miljö med modern teknik, samtidens
kulturella uttryck och inspirerande framtidsblick ger fler dimensioner som svarar väl
mot det moderna och spännande museum Norrtälje och Roslagen bör ha.
Socialdemokraternas förslag innebär även en satsning som gynnar norra
kommundelen. Hallstaviks kulturhus, Folkets Hus, är i en mycket kritisk situation.
Genom att investera 5 miljoner för upprustning och underhåll av huset skapar vi
förutsättningar för att alla ska kunna ta del av, och utöva, de kulturella uttrycken i
den norra kommundelen.
Socialdemokraterna syn på ett framtida kulturhus är en mötesplats med flexibel scen
för teater och musik, samlingslokaler, konsthall, museum, bibliotek. Inte allt på en
gång men noga genomtänkt och framförallt med möjlighet att växa och utvecklas
med sin samtid.
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Investering 2014 - Nybyggnad av förskola vid Frötuna skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att investeringsmedel om 38 000 tkr anslås till nybyggnad av förskola vid
Frötuna skola samt
att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund
Under ett antal år har en provisorisk lösning av lokaler för förskolan i Frötuna
använts. Nuvarande lokaler, som består av två äldre villor, en inhyrd paviljong
samt inhyrda lokaler vid Hysingsvik är undermåliga och klarar inte
myndigheternas krav för verksamheten. Kommnnstyrelsekontoret och barn- och
utbildningskontoret har arbetat fram ett förslag, som innebär att dessa lokaler
ersätts av nya förskolelokaler för 120 barn vid Frötuna skola.
Tjänstemannabercdning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel om 38 000 tkr anslås till
nybyggnad av förskola vid Frötuna skola samt att finansiering sker med egna
medel. Dessutom föreslås kommunstyrelsen besluta att finansiering av barn- och
skolnämndens ökade lokalkostnader för 2015 sker inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 159, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
30 april 2013.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 86, för egen del
beslutat att finansiering av barn- och skolnämndens Ökade lokalkostnader för
2015 sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar,
samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel om 38 000 tkr
anslås till nybyggnad av förskola vid Frötuna skola samt att finansiering sker
med egna medel.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Olle Jansson (S)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Fastighetsavdelningen
Barn- och skolnämnden

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport per april 2013 för kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna delårsrapport 1 per april 2013,
att till Kommunförbundet ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
lämna 10 000 tkr i bidrag till villkorat aktieägartillskott till TioHundra A B
samt
att finansiering sker med eget kapital.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut
innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars,
maj, juli, september och november upprättas endast prognos.
Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i N K A B koncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra A B
lämnar rapport för alla månader utom januari och juli.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 maj 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att omfördela 5 mnkr från anslaget till drift på grund
av nyinvestering och lokalkostnadsökning till anslaget till kommunstyrelsens
förfogande. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 1 per april 2013, att till Kommunförbundet ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg lämna 10 000 tkr i bidrag till villkorat
aktieägartillskott till TioHundra A B samt att finansiering sker med eget kapital.
Politisk beredning
Med hänvisning till att handlingarna i ärendet delades ut vid arbetsutskottets
sammanträde den 22 maj 2013, § 163, beslutade arbetsutskottet att tacka för
informationen och återkomma med beslutet i kommunstyrelsen.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde för egen del beslutat att omfördela 5
mnkr från anslaget till drift på grund av nyinvestering och lokalkostnadsökning
till anslaget till kommunstyrelsens förfogande samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april 2013, att till Kommunförbundet ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg lämna 10 000 tkr i
bidrag till villkorat aktieägartillskott till Tiohundra A B samt att finansiering sker
med eget kapital.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Ulrika Falk (S)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Expedieras till: Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (V) till kommunstyrelsens ordförande om Ökade resurser till skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Bertil Karlsson (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 25 mars 2013, § 74, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om Ökade resurser till skolan.
"Interpellation etc

" Bilaga § 106

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

" Bilaga § 106.

Bertil Karlsson (V), Olle Jansson (S), Berit Jansson (C), Ulrika Falk (S),
Kristian Krassman (S), Hans Andersson (FP), Göte Waara (KD), Mats Wedberg
(MP), Ingrid Landin (MP) och Bosse Blideman (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dlarienr , (, „

Dta/fep^yteisAn.

Interpellation t i l l

kommunstyrelsens

M o d e r a t e r n a ö v e r t o g 1998
En då v i k t i g m å l s ä t t n i n g
med en k r o n a . B u d g e t å r e t
F o r t f a r a n d e å t e r s t å r vad
är nådd.

ordförande

u p p d r a g e t som k o m m u n s t y r e l s e n s o r d f ö r a n d e .
f ö r p a r t i e t v a r a t t s ä n k a kommunalskatten
i n l e d d e s med en s k a t t e s ä n k n i n g på 20 ö r e n .
j a g kan f ö r s t å en d e l i n n a n m å l s ä t t n i n g e n

Under den l å n g a t i d som M o d e r a t e r n a i n n e h a f t k o m m u n a l r å d s p o s t e n h a r
u t b i l d n i n g s r e s u l t a t e n i v å r a s k o l o r v a r i t J.ysande s n a r a r e t v ä r t o m .
I L ä r a r f ö r b u n d e t s u n d e r s ö k n i n g a r B ä s t a s k o l kommun kom N o r r t ä l j e ?, DO B
på p l a t s 2 9 0 .
S å t i l l min f r å g a :
Hur mycket m å s t e k o m m u n a l s k a t t e n s ä n k a s i n n a n s k o l a n kan f å ö k a d e
ekonomiska r e s u r s e r ?

2013-04-15

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2013 -04- 17

Svar på interpellation från Bertil Karlsson (V) till
kommunstyrelsens ordförande angående kommunalskatten
Frågan lyder: Hur mycket måste kommunalskatten sänkas innan skolan kan fa
ökade ekonomiska resurser?
Mitt svar: Det ena förtar inte det andra. Kommunen har en mycket stabil och bra
ekonomi sedan flera år tillbaka. Många kloka, långsiktiga beslut har bidragit till
det. Norrtälje är den kommun i Sverige som har störst intäkt från den
kommunala fastighetsavgiften. För 2014 är det 140 miljoner kronor. Därtill
kommer ändringen i skatteutjämningen för 2014 med cirka 75 miljoner kronor i
ytterligare tillskott. Detta sammantaget gör att vi har ett gott utrymme både för
satsningar i skolan och i kommunens kärnverksamheter samt att sänka
kommunalskatten.

Kjell Jansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Estunavägen 14

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

212000-0217

0176-711 04

www. norrtalje.se

451-7694

POSTADRESS

Box 800,761 28 Norrtälje

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

40

2013-06-17

Dnr K S 13-520 250

K F § 107

Besvarande av interpellation från Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren (V)
och Mats Wedberg (MP) till bygg- och miljönämndens ordförande om
Väddö skjutfälts bullerområde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Ulrika Falk (S), Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) ställde med
kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde den 25 mars 2013, § 75,
följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande.
"Interpellation etc

" Bilaga § 107.

Beslutande sammanträde
Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Hultin (M) yttrar sig och hänvisar
till skriftligt svar.
"Svar etc

" Bilaga § 107.

Ulrika Falk (S), Mats Wedberg (MP), Catarina Wahlgren (V) och Ingmar
Wallén (M) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Besvarande av interpellation från Ulrika Falk (S), Catarina
Wahlgren(V) samt Mats Wedberg (Mp) till bygg- och
miljönämndens ordförande angående Väddö skjutfält
Bygg- och miljönämndens ordförande fick den 22 mars 2013 rubricerad
interpellation.
Bygg- och miljönämndens ordförande svarar nedan på de frågor som ställs:
1. Inte såvitt jag känner till. I bilaga 1, sid 2, framgår vilka myndigheter som
Försvarsmakten har samrått med i september 2012.
2. Denna fråga måste besvaras av Försvarsmakten/Länsstyrelsen då den inte ingår i
Bygg- och miljönämndens ansvarsområde.
3. Denna fråga måste besvaras av Försvarsmakten/Länsstyrelsen då den inte ingår i
Bygg- och miljönämndens ansvarsområde.
4. Nej.

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2013 -06- 0 5

Mats Hultin
Ordf. Bygg- och miljönämnden (M)

NORRTÄLJE KQMMUNSTmELSE

2013 -03- 2 2

F R A M T I O S P A R T I EF

Interpellation till Bygg- och miljönämndens ordförande angående
Väddö skiutfälts bullerområde
Väddö skjutfält är klassat som "Riksintresse för totalförsvaret". Kring skjutfältet finns ett större område betecknat
som "Försvarsmaktens samrådsområde". Detta område anses påverkat av buller från skjutfältet och eftersom
skjutfältet är ett riksintresse för totalförsvaret har Försvarsmakten rätt stoppa all bebyggelse inom
samrådsområdet.
En familj sökte nyligen bygglov för ett bostadshus i Västernäs. Bygglov beviljades, men i det föreskrivna samrådet
lade Försvarsmakten in sitt veto och projektet stoppades. Detta ärende har gett oss anledning att ta reda på hur
samrådsområdet kring Väddö skjutfält ser ut.
Vi kunde konstatera att stora delar av Väddö ligger inom samrådsområdet. Vid Älmsta smiter gränsen tätt intill
tätorten. Det betyder att Försvarsmakten har skaffat sig möjligheten att hindra all utvidgning av Älmsta samhälle
på Väddösidan.
Idagärdet långt mellan skottsalvorna - Skjutningarna är så sällsynta att folk på bygden knappast minns den
senaste skjutningen. Bullret från skjutfältet är därmed ett iitet problem jämfört med det hot mot bygdens
utveckling som Försvarsmaktens samrådsområde utgör.
Enligt Översiktsplanen, Bilaga 1 Planeringsunderlag, har Försvarsmakten gjort en översyn av riksintresse- och
samrådsområden.
Våra frågor är:
•
•
•
•
•

Har Försvarsmaktens samrådsområde förhandlats fram i samverkan med kommunen? Hur har t så
fall ärendet hanterats av kommunen och vilka synpunkter har kommunen framfört?
Hur har det civila samhällets intressen vägts in?
Varför sträcker sig samrådsområdet så mycket längre norrut än söderut?
Finns det några begränsningar när det gäller vilka tider som skjutning får äga rum?
Har kommunen för avsikt att uppta överläggningar med Försvarsmakten i syfte att uppnå en
reglering av den störande verksamheten och en minskning av det gällande samrådsområdet?

Norrtälje den 25 mars 2013
Ulrika Falk (S)

Catarina Wahlgren (V)

Mats Wedberg (Mp)

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
www.sociaidemokraterna.se/norrtalje
Besöksadress
Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Telefon
0176-14408

E-post:
info@sapnje.se

Facebook:
/norrtaljesocialdemokrater
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Besvarande av interpellation från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens
ordförande om den pågående sjötrafikupphandlingen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Olle Jansson (S) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 25 mars 2013, § 76, följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om den pågående sjötrafikupphandlingen.
"Interpellation etc

" Bilaga § 108.

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

" Bilaga § 108.

Olle Jansson (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-04-15

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2013 -M- 17

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
från Olle Jansson (S) angående sjötrafikupphandlingen
Fråga 1: Vad har hänt mellan mötet med det lokala skärgårdsrådet och
publiceringen av debattartikeln om sjötrafikupphandlingen, som fatt
kommunstyrelsens ordförande att ändra uppfattning?
Mitt svar: Jag har inte ändrat uppfattning i sakfrågan. Däremot har jag fått
ingående information om upphandlingen som jag saknade vid mötet med lokala
skärgårdsrådet.
Fråga 2: På vilket sätt kommer sjötrafiken att förbättras genom den pågående
upphandlingen?
Mitt svar: Jag vet inte det med exakthet. Däremot kommer upphandlad
entreprenör att kunna påverka trafiken i större omfattning än vad som gäller för
närvarande. Det finns också en ambition om mer trafik i timmar vad jag erfar.
Fråga 3: När kommer skärgårdsbor och entreprenörer att få svar på sina frågor
om den framtida sjötrafiken?
Mitt svar: Den frågan äger Trafiknämnden och inte kommunen.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Estunavägen 14

E-POST

Box 800, 761 28 Norrtälje

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

212000-0217

0176-711 04

www.norrtalje.se

451-7694

PLUSGIRO

Socialdemokraterna
FRAHllDSPARTin

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående
Den pågående sjötrafikupphandlingen
Socialdemokraterna har bevakat utvecklingen av skärgårdstrafiken med oro i över två år. Vi hade ett antal
farhågor när de borgerliga partierna i landstinget drev igenom beslutet om upphandling av skärgårdstrafiken på
ett oklart underlag. Beslutsunderlaget var så fullt av hål och otydligheter att det kunde innebära i princip vad som
helst. Oron mildrades inte när olika företrädare för landstingsmajoriteten gjorde helt olika tolkningar av beslutet.
Vid möten med Norrtälje kommuns skärgårdsråd har kommunstyrelsens ordförande uttryckt att
upphandlingsunderlaget är dåligt, att han personligen ska ta ansvar för att det rättas till, alternativt att
upphandlingen bör avbrytas. Några dagar senare kunde man läsa att han och flera andra företrädare för
moderaterna garanterade att upphandlingen skulle leda till bättre sjötrafik. Självklart skapar dessa dubbla
budskap en oro biand boende och entreprenörer i skärgården. Man kan även fråga sig varför det är så viktigt för
den borgerliga majoriteten att på ett oklart uppdrag och underlag driva på om att upphandla sjötrafiken
tillsammans med en kraftig omläggning av trafiken.
Mina frågor är:
•
•
•

Vad har hänt mellan mötet med det lokala skärgårdsrådet och publiceringen av debattartikeln om
sjötrafikupphandlingen, som fått Kommunstyrelsens ordförande att ändra uppfattning?
På vilket sätt kommer sjötrafiken att förbättras genom den pågående upphandlingen?
När kommer skärgårdsbor och entreprenörer få svar på sina frågor om den framtida sjötrafiken?

Norrtälje den 21 mars 2013
Olle Jansson, S

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
www.socialdemokraterna.se/norrtalje
Besöksadress
Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje . y y
r y

Telefon
0176-14408
yy,^

E-post:
Info@sapnje.se
y~~
%

Facebook:
/norrtaljesocialdemokrater
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Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till
utbildningsnämndens ordförande om att undvika nedläggningar på
Rodengynmasiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund
Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde den 25 mars 2013, § 77, följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande om att undvika nedläggningar på Rodengymnasiet.
"Interpellationetc

"Bilaga § 109.

Beslutande sammanträde
Utbildningsnämndens ordförande Louise Branting (C) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
"Svar etc

" Bilaga § 109.

Bosse Blideman (MP), Ann Lewerentz (M), Kristian Krassman (S), Göte Waara
(KD), Bertil Karlsson (V) och Mats Wedberg (MP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2013 -G3 - 2 5

"73-#y
Interpellation
till Utbildningsnämndens ordförande Louise Branting:
Vilka initiativ tänker den borgerliga majoriteten ta för att undvika nedläggningar
på Rodengymnasiet och istället öka stoltheten och framtidstron hos elever, lärare
och kommuninvånare?

Bosse Blideman, MP

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2013 -04- 16

Svar på Interpellation från Bosse Biideman MP
DJarienr

Undertecknad har fått en Interpellation från Bosse Blideman som lyder som föijer:
"Vilka initiativ tänker den borgliga majoriteten ta för att undvika nedläggningar på Rodengymnasiet
och i stället öka stoltheten och framtidstron hos elever, lärare och kommuninvånare?"
Mitt svarar:
1. Inga nedläggningar har skett. Vad som har fattats besiut om är att inget intag sker för år ett
13/14 på tre program, Restaurang och livsmedel, Barn och fritid samt Estetprogrammets tre
inriktningar. Detta på grund av att för få elever har sökt programmen.
2. Med ett vikande elevunderlag, dels på grund av befolkningsutvecklingen, dels på grund av att
eleverna väijer utifrån det fria valet, så är det viktigt att vi stärker upp de program vi har. Det
kan göras genom olika insatser från förvaltning och nämnd. Den enskilt viktigaste kuggen för
iärandet är läraren. Det är med mötet med eleven som något händer.
3. Eftersom vi sedan länge har fritt val, dels i länet men också ut i landet, så kan inte nämnden
påverka elevernas val. Det är givetvis önskvärt att fler elever väljer Rodengymnasiet. En viktig
kugge i sammanhanget är SYV:s arbete då eleverna ska välja från Grundskolan tiII Gymnasiet.
4. Jag/vi har en framtidstro för Rodengymnasiet och jag hoppas och tror att även elever, lärare
och medborgare delar den tron.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-17

K F § 110

43

Dnr K S 12-1792 430

Besvarande av motion från Kristian Krassnian (S) om biltvätt på gatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen anses besvarad med hänvisning till bygg- och miljönämndens
yttrande.
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 5 november
2012. Motionären vill att Norrtälje kommun genomför en informationskampanj
online/offline där man beskriver problematiken med biltvättande och uppmanar
att bilar inte ska tvättas hemma, utan på en biltvätt och då helst på en miljömärkt
sådan.
Yttrande
Lagen säger att vatten från fordonstvätt är att betrakta som ett avloppsvatten.
Enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet och
avloppsvattnet ska tas omhand så att ölägenheter för människor och miljö inte
uppstår. Vidare står det i miljöbalken att alla som gör något där det finns risk för
att skada människors hälsa eller miljön är skyldiga att försöka förhindra att en
sådan skada uppstår (försiktighetsprincipen). Därtill ska alla som använder
kemiska produkter välja de alternativ där skadan på människors hälsa och miljön
blir så liten som möjlig (produktvalsprincipen).
Bygg- och miljönämnden behandlade motionen den 19 mars 2013, § 21. De
beslutade då att ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att genomföra en
informationskampanj, om hur man tvättar bilar på rätt sätt och att informationen
läggs ut på kommunens hemsida samt skickas ut till hushållen.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänvisning till bygg- och miljönämnden yttrande föreslår den borgerliga
majoriteten i skrivelse daterad den 12 april 2013 att motionen anses som
besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 152, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 12 april 2013. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 87, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter
reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Kristian Krassman (S) med instämmande av Mats Wedberg (MP) och Catarina
Wahlgren (V)
- 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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Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) om åtgärder mot den
ökande mängden avfall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013.
Motionären vill att frågan om ökande avfallsmängder i kommunen utreds.
Yttrande
Enligt bestämmelserna i miljöbalken ska varje kommun ha en lokal avfallsplan.
Syftet med avfallsplanen är att avfallets miljöpåverkan, mängd och farlighet ska
minska. Norrtälje kommun har en avfallsplan, som antogs av
kommunfullmäktige den 2 april 2012, och gäller till och med den 31 december
2015. Målen i avfallsplanen, som till stor del bygger på EU:s ramdirektiv, den så
kallade avfallstrappan är:
Mål 1: Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov och
tillhandahålla god service, lättillgänglig information samt vara
användarvänlig,
Mål 2: Minska mängden avfall och dess farlighet,
Mål 3: Öka materialåtervinningen i kommunen,
Mål 4: Organiskt avfall ska återvinnas genom biologisk behandling,
Mål 5: Miljöbelastningen från deponering ska minska.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under målen finns delmål och handlingsplaner. Exempelvis finns i Mål 2 ett
delmål 2.1 "Mängden kärl- och säckavfall samt grovavfall ska minska med 5
procent per invånare fram till år 2015 jämfört med år 2011". För att nå det
målet ska information spridas och en kampanj per år med fokus på hur mängden
avfall ska minskas genomföras.
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning har även under den senast 5-6
års- perioden genomfört förändringar, som gjort alt mängden hushållsavfall och
deponi minskat. Bland annat har obligatorisk 14-dagarshämtning införts, vilket
medfört ökad källsortering av förpackningar. På kommunens avfallsanläggningar och återvinningscentraler har utsorteringen av material förbättrats,
vilket gjort att mängden avfall till deponi minskat med flera tusen ton.
Mot bakgrund av vad som redovisas i den borgerliga majoritetens skrivelse från
den 3 maj 2013 anser den borgerliga majoriteten att det inte finns anledning att
tillmötesgå motionärens önskemål då det redan idag pågår ett antal utredningar
och arbete med att minska mängden avfall i Norrtälje kommun.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 153, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 3 maj 2013. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2013, § 88, föreslagit
enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamot och Miljöpartiets
ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C) med instämmande av Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bertil Karlsson (V) med instämmande av Catarina Wahlgren (V)
- bifall till motionen
Ulrika Falk (S)
- att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsekontorets skrivelse
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion från Roine Karlsson (MP), Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg
(MP) om tillgång till lånecyklar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar;
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Roine Karlsson (MP), Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) lämnar in
följande motion om tillgång till lånecyklar.
"Motion etc

Justerandes sign

" Bilaga § 112.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE
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Norrtälje 2013-06-16

Motion lånecyklar
I många städer finns idag tillgång till lånecyklar.

II ex Stockholm stad finns ett samarbete mellan staden och ett cykelföretag. Möjligheten
att låna cyklar är mellan perioden t april och 31 oktober.
Ett liknande system borde initieras av Norrtälje kommun. Många fler skulle då ha möjlighet
att cykla i Norrtälje stad och i omgivningarna.
Miljöpartiet de Gröna föreslår därför att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilket sätt ett sådant
ett samarbete även kan bli möjligt^-Norrtälje kommun.
Roine Karlsson
Ingrid Landin

7f

$

^^CA-CA^^V

Mats Wedberg
Miljöpartiet de Gröna Norrtälje kommun

"
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Motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) om
tillagningskök på Roslagsskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) lämnar in följande motion om
tillagningskök på Roslagsskolan.
"Motion etc

Justerandes sign

" Bilaga § 113.

Utdragsbestyrkande
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V.
Motion - Tillagningskök Roslagsskolan

2013-06-15

Flera skolor i vår kommun saknar tillagningskök. Det gäller bl a Roslagsskolan som bar
närmare 500 elever och som är det största högstadiet i hefa kommunen.
Fördelen med ett tillagningskök är inte bara det att maten lagas nära de som ska äta den,
utan det har också visat sig att svinnet blir mindre.
Att Norrtälje kommuns största högstadieskola ska ha ett tillagningskök borde vara en
självklarhet.
Miljöpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att
utreda planering och byggande av ett tillagningskök på Roslagsskolan.

Ingrid Landin
Mats Wedberg
Miljöpartiet de Gröna Norrtälje kommun
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Motion från Bosse Blideman (MP) och Ingrid Landin (MP) om
samordningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Bosse Blideman (MP) och Ingrid Landin (MP) lämnar in följande motion om
samordningsförbund.
"Motion etc

Justerandes sign

" Bilaga § 114.

Utdragsbestyrkande

i

Arbeta för ett Samordningsförbund i Norrtälje

Samordningsförbund
Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004.
Idag har samordningsförbunden en spridning från norr till söder och finns
både i storstäder och på mindre orter. År 2012 finns det 83
samordningsförbund. 220 kommuner samverkar med landsting/region,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna
samverkansform.
Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan och Socialstyrelsen anser
tillsammans att man ska verka för att det bildas Samordningsförbund i
hela landet, Norrtälje tillhör alltså den minoritet där det ännu inte finns
något.
I ett Samordningsförbund kombinerar myndigheter sina resurser och sitt
kunnande på ett kraftfullt sätt för att stödja människor i svåra
livssituationer.
Målet är egen försörjnings och bättre livskvalitet.
Ett Samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet leds av en
styrelse, Styrelsen förvaltar en budget med medel från
Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, region/landsting och kommun.
Det kallas finansiell samordning (finsam).
När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer för
människor som behöver insatser från fiera myndigheter samtidigt.
Att slå ihop pengapåsar för att stimuiera gemensamt ansvarstagande
innebär en snabbare och effektivare gemensam rehabilitering.
Ett Samordningsförbund ser till att människor inte "ramlar mellan
stolarna" och att människor för en större chans till ökad livskvalitet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på att Norrtälje kommun tar
initiativ för bildandet av ett Samordningsförbund.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Interpellation från Olle Jansson (S) till barn- och skolnämndens ordförande
om kvalitetssatsning i grundskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att interpellationen far besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
interpellation till barn- och skolnämndens ordförande om kvalitetssatsning i
grundskolan.
"Interpellation etc

Expedieras till:

Justerandes sign

" Bilaga § 115.

Barn- och skolnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna
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Interpellation tiil Barn- och skolnämndens ordförande angående

Kvalitetssatsningen i grundskolan

För att kunna tillgodose skoilagens krav på en likvärdig skola genomfördes under hösten 2012 en
kvalitetsöversyn av kommunens skolor. Barn- och utbildningskontoret mötte under hösten personal och
medborgare i en dialog om vad skoilagens krav innebär. Arbetet skulle sedan fortsätta under våren 2013
i syfte att möta utmaningarna och besluta om strategier och satsningar för att höja kvalitén i
skolverksamheten och uppfylla skollagens krav om en likvärdig skola.
Nu börjar sommarlovet, men den styrande majoriteten har inte presenterat några strategier elier
satsningar. Inte heller har man lyft några underlag för beslut till nämnd eller Kommunstyrelse.
Genom Norrtelje tidning har dock oppositionen, personal, elever och föräidrar fått ta dei av majoritetens
oenighet och oförmåga att ta ansvar för verksamheten. Nu har Kommunstyrelsens ordförande gett
besked i NT angående skolstrukturen när han meddelar att "inga skolor ska stängas". Vilka satsningar
som ska göras är fortfarande obesvarat, vilket skapar stor oro och innebär att beskedet i praktiken är ett
icke-besked.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
När kommer de nödvändiga strategiska satsningarna att presenteras och lyftas för beslut?
Hur kommer du att säkerställa att Barn- och Utbildningsförvaltningen har rätt förutsättningar att uppfylla
skoilagens krav?

Rånä^dén 13 juni 2013
Olle Jansson, S
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