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KF § 184
Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att utse Ulla-Britt Pettersson (KD) och Kerstin Bergström (S) att jämte
ordföranden justera protokollet,
att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 18 december 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.

Utdragsbestyrkande
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K F § 185
Utdelning av Delta-priset
Sjukvårds- och omsorgsnämndens l:e vice ordförande Hans Andersson (FP)
delar ut årets Deltapriset till Röda Korsgården. Priset tas emot av Marit Lidfeldt,
ordförande och Agneta Heldt, styrelseledamot i Röda Korset.
Juryns motivering:
"Röda Korsgården i Norrtälje bedriver verksamhet som är mycket uppskattad av
alla, både ung och gammal.
Såväl personalen som frivilligarbetarna är både trevliga och hjälpsamma.
Tillsammans erbjuder de ett stort urval av aktiviteter, god service och ett gott
bemötande. Lokalerna är lätt tillgängliga för alla."
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KF § 186 '
Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) informerar om
Nordostsamarbetet, där Norrtälje varit värdkommun under 2013 och också
ombetts och tackat ja till att vara det under 2014.
Järnvägsutredningen som pågår och eventuell återuppbyggnad av Roslagsbanan.
Badhusbygget, taket är nu på.
Västra vägen, arbetet löper enligt planerna. Invigning 6 juni 2014.
Pendlarparkering, ytterligare 200 platser tillkommer vid södra infarten.
Norrvatten, 2/3 av ledningen är byggd
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Utdragsbestyrkande
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092

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till sjukvårdsoch omsorgsiiämndens ordförande om äldre som nekas plats i särskilt
boende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bordlägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges nästa
sammanträde, eftersom interpellanten inte är närvarande.

Bakgrund
Catarina Wahlgren (V) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2013-10-28, 176, följande interpellation till sjukvårds- och
omsorgsnämndens ordförande om äldre som nekas plats i särskilt boende.
"Interpellation etc

Justerandes sign

" Bilaga § 187.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOM MUNSTYR ELS?

2013 -10- 2 5

Interpellation till sjukvård och omsorgsnämndens yfite ordförande
Angående äldre som nekas plats i särskilt boende

Med anledning av att SVT uppmärksammat en man på 99 år som nekades plats i äldreboende
av anledningen att han var för frisk och att vi i Norrtälje kommun också nekar äldre
människor denna trygghet, bl a p g a platsbrist vill jag ställa dessa frågor. Många äldre är
ensamma och bor på landsbygden dit det också är långt och krångligt för hemtjänsten att ta
sig under vinterhalvåret.

•

Hur många personer över 80 år har hittills i år nekats plats i särskilt boende för att de

•

är för friska?
Är du nöjd med den siffran?

•

Om inte, hur ämnar du agera?

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Dm-KS 13-832 107

Antagande av bolagsordning och ägardirektiv för bolag som ingår i
Norrtälje kommunhuskoncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta reviderad bolagsordning för Norrtälje Komniunhus A B , Norrtälje
Energi A B , Norrtälje Energi Försäljning A B , Norrtälje Stadsnät Etanet A B ,
Roslagsbostäder A B , Norrtälje Sportcentrum A B och Campus Roslagen A B
samt
att anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus A B , Norrtälje Energi
A B , Norrtälje Energi Försäljnings A B , Norrtälje Stadsnät Etanet A B ,
Roslagsbostäder A B , Norrtälje Sportcentrum A B och Campus Roslagen
AB.

Sammanfattning
Syftet med ändringarna i bolagsordningarna och ägardirektiven för de bolag,
som ingår i Norrtälje kommunhuskoncernen är att anpassa dem till de senaste
ändringarna i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling som trädde i
kraft den 1 januari 2013. Bolagen har beretts möjlighet att yttra sig över de
reviderade dokumenten.
Tjänsteinannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för Norrtälje
Komniunhus A B , Norrtälje Energi A B , Norrtälje Energi Försäljning A B ,
Norrtälje Stadsnät Etanet A B , Roslagsbostäder A B , Norrtälje Sportcentrum A B
och Campus Roslagen A B samt att anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje
Komniunhus A B , Norrtälje Energi A B , Norrtälje Energi Försäljnings A B ,
Norrtälje Stadsnät Etanet A B , Roslagsbostäder A B , Norrtälje Sportcentrum A B
och Campus Roslagen A B .
forts
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K F § 188 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 337,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 24 oktober 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog inte i
beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 162,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot deltog inte i beslutet
utan skulle återkomma till kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Mats Wedberg (MP) och Mats Hultin (M) yttrar sig.

Expedieras t i l l :

De kommunala bolagen
Författningssamlingen

Utdragsbestyrkande
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Dnr K S 13-1889 046

Fastställande av låneram för 2014 samt målsättning för upplåning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att för 2014 fastställa en total låneram för kommunen på 2 000 mnkr inklusive
koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2014 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr
exklusive koncernkredit,
att för 2014 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunlius AB-koncernen på
2 100 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget,
att uppdra till Norrtälje Kommunlius A B att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 825 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna 650 mnkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under
2014 med 650 mnkr till maximalt 2 000 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2014 samt
att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåttaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
finanscontrollern, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och
koncerncontroller.
Sammanfattning
Finanspolicyn för Norrtälje kommun och de helägda bolagen är från 2012.1
policyn framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram
inklusive koncernkredit. För att kommunen ska kunna nyttja sitt medlemskap i
Kommuninvest måste beslut om belopp för nyupplåning och delegation från
kommunstyrelsen meddelas.
forts
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Tjänstemaiinaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att finanscontroller, eller vid förfall för denne,
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att
för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2014 med totalt 650 mnkr, att finanscontroller,
eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller
koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under 2014 samt att kommunstyrelsens beslut endast
gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med
kommunstyrelsens förslag enligt nedan. Vidare föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att för 2014 fastställa en total låneram för kommunen på 2 000 mnkr
inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal upplåning 2014 i koncernen
fastställs till 2 000 mnkr exklusive koncernkredit, att för 2014 fastställa en
låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på 2 100 mnkr inklusive
extern upplåning för moderbolaget, att uppdra till Norrtälje Kommunhus A B att
fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt totalt 1 825 mnkr, att
kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna 650 mnkr, det vill säga
öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkonto-kredit, under 2014 med
650 mnkr till maximalt 2 000 mnkr, att kommun-styrelsen under år 2014 har rätt
att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2014 samt att skuldebrev, derivat, utlåning och
borgensåttaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i
förening av följande befattningshavare: finans-controllern,
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och koncerncontroller,
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 338,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 29 oktober 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 163 för egen
del beslutat att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2014 med totalt 650 mnkr,
forts
Justerandes sign
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att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig,
ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning
under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp mot-svarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under 2014 samt att kommunstyrelsens beslut
endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag. I övrigt har kommunstyrelsen föreslagit
kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2013-12-09

K F § 190

Dnr K S 13-1891 003

Antagande av attestreglemcnte
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till attestreglemente, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 7 oktober 2013, att gälla från och med den 1 januari 2014 samt
att tidigare utgåvor av attestreglemente och tillämpningsanvisningar till
reglementet upphävs.

Sammanfattning
Gällande attestreglemente är från 2001. V i d en revision av kommunens interna
styrning och kontroll, som genomfördes 2012 påtalades att reglementet och
tillämpningsanvisningarna behöver anpassas till dagens behov.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente, bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 7 oktober 2013, att gälla från och
med 1 januari 2014 samt att tidigare utgåvor av attestreglemente och
tillämpningsanvisningar till reglementet upphävs.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 339,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 7 oktober 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 164,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Antagande av reglemente för revisorernas verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anta revisionsreglemente för Norrtälje kommun, daterat den 25 november
2013, att gälla från och med den 1 januari 2014.

Sammanfattning
Enligt kommunallagens 9 kap 18 § far kommunfullmäktige i ett särskilt
reglemente meddela föreskrifter om revisionen. Sveriges kommuner och
landsting har utarbetat ett underlag till revisionsreglemente, som ligger till grund
för kommunstyrelsekontorets förslag till revisionsreglemente. Utöver vad som
föreslås i Sveriges kommuner och landstings underlag har Norrtälje kommunvalt
att lägga till att revisorerna ska lämna en revisionsplan, som redovisar de
huvudsakliga inriktningarna för verksamhetsåret, till kommun-fullmäktiges
presidium.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta revisionsreglemente för Norrtälje
kommun, daterat den 31 oktober 2013, att gälla från och med den 1 januari
2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 340,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 1 oktober 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 165,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts

Justerandes sign

il

i

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Nils Matsson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras t i l l :

Korrmunrevisionen
Författningssamlingen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

7/&P

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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K F § 192

Dm-KS 12-369 212

Antagande enligt PBL 3:19 - Översiktsplan för Norrtälje kommun ÖP 2040
Bernt Grönblad (oberoende) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att med stöd av P B L 3:19 anta översiktsplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040
med de ändrade formuleringar som föreslås i Olle Janssons (S) m.fl.
yrkande samt
att gällande fördjupade översiktsplaner ska fortsätta att gälla efter antagande av
ÖP 2040.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar skriftliga protokollsanteckningar.

Sammanfattning
Översiktsplanen är en långsiktig plan för hur kommunen ska utveckla hållbara
och attraktiva livsmiljöer. Översiktplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040, innehåller antagandeversion med bilagor samt kommunens särskilda utlåtande. I
översiktsplanen anges fem strategiska framtidsfrågor, som är viktiga för
tillväxten i kommunen. Dessa är: - Integration med övriga Stockholms-regionen,
Utveckling av skola och utbildning, Företagsklimatet och delaktig-heten i
arbetsmarknaden, Nyproduktion av bostäder och inriktning för hur hela
kommunen ska växa.
Översiktsplanen, som nu ska antas har varit ute på samråd mellan den 1 mars
och den 15 maj 2012 samt utställd mellan den 4 mars och den 15 maj 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna översiktsplan för Norrtälje kommun, ÖP
2040, och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande med stöd av
P B L 3:19 samt att gällande fördjupade översiktsplaner ska fortsätta att gälla
efter antagande av ÖP 2040.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 331,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 12 september 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog
inte i beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 166, för egen
del beslutat att godkänna översiktsplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040, och
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande med stöd av P B L 3:19
samt atLgällande fördjupade översiktsplaner ska fortsätta att gälla efter
antagande av ÖP 2040.
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Olle Jansson (S)
- bifall till kommunstyrelsens förslag, men med följande formuleringar under
rubriken Fem framtidsfrågor i fokus:
^Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga
Stockholmsregionen.
* Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån höjas.
* Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och
utveckla nya och befintliga företag.
* Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva
livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
* Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva
utvecklingen av hela kommunen.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Kjell Jansson (M)
- bifall till Olle Janssons (S) ändringsyrkande.
Berit Jansson (C) med instämmande av Hans Andersson (FP), Margareta
Lundgren (S), Ingrid Landin (MP), Holger Forsberg (S) och Lotta LindbladSöderman (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag och Olle Janssons (S) yrkande.
Bertil Karlsson (V)
- bifall till Vänsterpartiets särskilda uttalande om Översiktsplanen.
Mats Wedberg (MP), Bosse Blideman (MP), Aleksandar Srndovic (S), Bo
Wetterström (M), Karin Broström (C) och Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig.
Bernt Grönblad (oberoende) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med Olle
Janssons (S) ändringsyrkande.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Övriga berörda

Utdragsbestyrkande

F R A M T I D S P A R T I E T I NORRTÄLJE

KOMMUN

Översiktsplan för Norrtälje Kommun, Ö P 2040
ÖP 2040 är ett viktigt och omfattande beslutsdokument som är vägledande för kommunens utveckling
och framtid. Socialdemokraterna ser mycket positivt på att ÖP 2040 har en bredare ansats än mark- och
vattenanvändningen. Vi vill planera för mer kunskap, fler jobb och växande företag och en kommun som
växer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi ser stråktänket i ÖP som en hållbar strategi för
nyproduktion av bostäder. Vi delar inte alla formuleringar i dokumentet, men vill framförallt lyfta några
punkter för vidare planering.
Översiktsplanen är alltför övergripande för att fungera som bostadsförsörjningsprogram, vilket måste
arbetas fram för att komplettera ÖP. Program för bostadsbyggandet bör sedan antas varje
mandatperiod, där det tydligt framgår vilka intentioner kommunen har i sin utbyggnadsstrategi de
närmaste åren. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bör även vara målinriktade vad gäller kommunens
strategier för att lösa bostadsbehovet för olika grupper.
Otillräckligt utvecklade riktlinjer för arbetet med markanvisningar skapar en brist på transparens, vilket
riskerar att hindra företagens etableringsvilja och utgör ett hinder för att marknaden för bostadsbyggande
ska utvecklas mot en bättre fungerande konkurrens. Därför behöver ÖP även kompletteras med tydliga
riktlinjer för kommunens markpolitik och markanvisningsprocesser för att möjliggöra ökat
bostadsbyggande.
Utbildningsavsnittet redovisar inga strategier för att uppnå höjd utbildningsnivå, trots att det är en av
kommunens viktigaste framtidsfrågor. Vi vill därför att ett tydligt strategidokument arbetas fram för att
ligga till grund för måluppfyllelse. Ansatsen bör även där vara "från förskola till högskola".
Även nä rings livsavs nittet bör kompletteras med ett näringspolitiskt handlingsprogram för
måluppfyllelse. För att uppnå ökad delaktighet på arbetsmarknaden behövs, utöver satsningar på ett gott
företagsklimat för fler och växande företag, även insatser för en bättre folkhälsa vilket det idag saknas
tydliga strategier för i kommunen. Det behöver även tydliggöras hur kommunen ska ta ansvar för
arbetslösheten genom exempelvis sociala krav vid upphandlingar mm.
ÖP visar inte på ett tydligt sätt hur Norrtälje ska möta Miljö- och Klimatutmaningarna, vilket bör
tydliggöras både genom en klimatpoiicy och i bostadsförsörjningsprogrammet.
ÖP visar vilken potential hela vår fantastiskt vackra kommun har. Vi ser stora möjligheter för hela
kommunen att växa och utvecklas positivt. Men det kräver även att vi är öppna för olika lösningar i
planeringen då förutsättningarna är skiftande.

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

Telefon
0176-279757

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se

Facebook:
/no rrtaljesocia (demokrater

Vi föreslår följande förändrade formuleringar i de utpekade framtidsfrågorna, som kommer att vara
styrande för kommande planering.
Fem framtidsfrågor i fokus:
•
Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen
•

Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas

•

Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga
företag

•

Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda
pendlingsmöjligheter

•

Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen av hela
kommunen

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

Telefon
0176-279757
,

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se

Facebook:
/norrtaljesocialdemokrater
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Vänsterpartiet

Särskilt uttalande gällande Översiktsplan för Norrtälje kommun tom 2040
Femframtidsfrågor i fokus
o

På samma sätt som Norrtälje kommun integreras med
och utvecklas i takt med Stockholmsregionen ska
kommunens landsbygd integreras i kommunens utveckling.
Hela kommunen ska leva. Norrtäljes stadskaraktär ska
värnas.

Vänsterpartiet, Norrtälje, anser, i enlighet med vårt tidigare remissvar i ärendet, att
översiktsplanen för Norrtälje kommun t o m 2040 i större grad bör vara en vision för hela
kommunen med alla dess delar än för Stockholm Nordost och Stockholmsregionen. Att helt
baka ihop Norrtälje kommun med utvecklingen i hela Stockholmsregionen känns inte som
enbart en framgångsfaktor. Kommunen har speciella värden och förutsättningar som bör
behandlas som tillgångar och lyftas fram för en tydligare utveckling av hela kommunen. Det är
viktigt att kommunens landsbygds integrering i kommunens utveckling lyfts i lika stor grad
som kommunens integrering i Stockholmsregionen. Vänsterpartiet anser vidare, att det är av
vikt att det finns en vision om hur en gemensam, långsiktig förvaltning av gemensanmia
resurser inom kommunen kommer att ske.

Det är viktigt att värna om Norrtäljes anrika stadskärna som en tillgång med butiker och kultur.
Vi vill inte se ytterligare etableringar av affärscentrum utanför staden utan i stället en
långsiktig planering som syftar till att hålla butiker, kulturliv och restauranter i stadskärnan
levande. V i anser också att översiktsplanen bör ta upp de delar som är omistliga för Norrtäljes
karaktär och identitet. En stadsarkivare/ stadsarkitekt måste anställas igen. Rivningar och
byggnationer i Norrtälje stadskärna är en angelägenhet för hela kommunens befolkning och
samtidigt som stor hänsyn till stadens karaktär och historia bör vidtagas bör också besluten om
dessa förändringar ske med så stort medborgarinflytande som möjligt.

•

Skolan ska utvecklas och göras mer likvärdig. Utbildningsnivån ska höjas.

För att nå en god utbildningsnivå i kommunen anser Vänsterpartiet att det även är viktigt med
hög kvalitet inom förskola och fritids. Många barn tillbringar mycket tid i dessa verksamheter
och detta påverkar även hur de fungerar i skolan. Riktlinjer för barngrupps storlekar är ett
kvalitetskrav som i hög grad kan bidra till bättre verksamhet. V i anser också att det är viktigt
att det finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. Beträffande grundskolorna anser
vi att genomlysningsuppdraget måste ha ett helhetsperspektiv så att även landsbygdens
utveckling i stort finns med som en faktor i beslutsunderlaget. Genom en medveten
landsbygdspolitik kan elevunderlaget stärkas för de små skolorna. Alla skolor måste hålla en
hög kvalitet och inget bar n eller förälder ska kunna göra "fel val".

Vänsterpartiet

•

En grön omställning där Norrtälje kommun gör skäl för sin titel som Ekokommun
ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga foretag

Vänsterpartiet anser att satsningen på en vattenledning från Mälaren är långsiktigt osäker.
Långa transports trä ekor av vatten innebär ökade risker för läckage och andra olyckor. Norrtälje
kommun måste nu ta tram en planberedskap för hur dricksvattenförsörjningen ska ske vid en
eventuell utslagning av Mälaren som dricksvattentäkt. Avgifterna för vatten ska uppmuntra till
snål användning och hållbara lösningar för avlopp ska väljas i de mest känsliga områdena. Det
måste bli enklare för medborgarna i kommunen att källsortera och återvinna. Det ska inte vara
nödvändigt att ha bil för att kunna återvinna sina sopor. Stationerna ska vara rena och
välorganiserade och kan med fördel läggas närmare b ostads områden. Matavfall och organiskt
avfall bör samlas in för fr amställande av biogas, som också ska gå att tanka på flera ställen i
kommunen.

«

Ett brett utbud av bostäder ska erbjudas i attraktiva livsmiljöer med goda
pendlingsmöjligheter.

V i vill att kommunen ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla livsstilar, att det
planeras för tillgång till små hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer, kollektivboenden,
hyresradhus, nygghetsboenden mm. V i ser att denna utveckling måste ske genom politisk
handlingskraft och inte genom marknadskrafter allena. Planen bör också andas en vision om ett
ökat kulturutfaud i hela kommunen. Behov av arenor för kulturell aktivitet bör utredas
skyndsamt. Kommunens industrihistoria bör beredas större del med ökat underhåll av historiskt
intressanta platser och byggnader.
För att möjliggöra boende i skärgården och på landsbygden året runt krävs helhetslösningar av
infrastruktur, kommunikationer och offentlig service. Det är t ex viktigt att det finns
fungerande bredband och telefoni i hela kommunen rör att det ska vara möjligt att bedriva
verksamhet, men också för att ge barn möjlighet till likvärdiga möjligheter att genomfora
skolarbeten mm. V i anser också att det är mycket viktigt med strandskydd för att värna det
rörliga friluftslivet och allas rätt till suänder. Det är även viktigt för att behålla karaktären av
skärgårdskommun. Normen för beviljande av undantag n ån strandskyddsregler bör förskjutas
mot avslag för att säkra det allmännas intressen.
Planberedskapen för att återinföra spårbunden trafik i kommunen bör intensifieras och
Roslagsbanan till Rimbo bör snarast byggas ut. Norrtälje kommun ska vara en modern
kommun med modern och ekologiskt långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Linje 639 bör beredas
status som stomlinje, Behovet av linje 636/637 som stomlinje bör utredas, såväl som behovet
av nattbuss mot exempelvis Hallstavik. Busshållplatserna längs våra vägar måste bli säkra och
användbara för alla, även den stora del skolbarn som färdas runtom i kommunen varje dag.

•

Sveriges bästa vård och omsorgs kommun.

Det unika sam arbetsprojektet Tiohundra har nått stora framgångar och far inte bli ett offer för
ideologisk privatiserhigspolitik. Det är ett gemensamt projekt som vi alla varit överens om och
vetenskapliga utvärderingar pekar på stora fördelar med sättet att beställa/driva vård och
omsorg. I stället för att tillåtas stanna av bör kommun och landsting satsa fullt på att
vidareutveckla ett vårdalternativ som kan bli föregångare för resten av landet.

Vänsterpartiet

Tiohundrasamarbetet bör omedelbart permanentas och användas som en framgångsfaktor
kommunens attraktionskraft och tillväxt.

lik

Catarina Wahlgren

Beitil Karlsson

Eléonor Rosenquist

Leif Glavstedt
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Investering 2014 - Utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att anslå 108 mnkr i investeringsbudget till kommunstyrelsekontoret tor
utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk,
att finansiering sker med egna medel samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VA-kollektivet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011, § 227 att anta
aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.
I programmet redovisas vad kommunen behöver investera i för att möta de
skärpta myndighetskraven på rening och kapacitet. Kapellskärs avloppsreningsverk är en sådan investering.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 september 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anslå 108 mnkr i investeringsbudget till
kommunstyrelsekontoret för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk, att
finansiering sker med egna medel samt att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VA-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 341,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 26 september 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 167,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

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

Expedieras t i l l :

Vatten- och avloppsavdelningen
Ekonom iavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Försäljning av Gjutaren 4 i Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkämia köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Gjutaren 4 fölen köpeskilling av 36.200.000 (trettiosexmiljonertvåhundratusen) kronor,
bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 november 2013.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Vilka kommunägda fastigheter, som är aktuella till försäljning, redovisades vid
kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november 2012, § 316. Gjutaren 4 var
en dem. Uppdraget att sälja Gjutaren 4 har genomförts av fastighetsmäklarfirman Magnusson Real Estate Advisors. Köpekontraktet är villkorat av att
kommunstyrelsen godkänner avtalet senast den 25 november 2013 genom beslut
som vinner laga kraft.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslå i skrivelse daterad den 4 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkämia köpekontrakt avseende försäljning av
fastigheten Gjutaren 4 för en köpeskilling av 36.200.000 (trettiosexmiljonertvåhundratusen) kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 346,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 4 november 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog inte
i beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen, forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 194 forts
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 180,
föreslagit enligt arbetsutskottets forslag.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverade sig till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Olle Jansson (S) med instämmande av Mats Wedberg (MP), Bertil Karlsson
(V) och Bernt Grönblad (oberoende)
- avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Planerings- och utvecklingsavdelningen/Mex
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Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att godkämia föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
avseende år 2014:
24 februari
17 mars (tema)
14 april
16 juni
29 september
3 november
15 december

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
avseende år 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2014, godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2014. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2014.

forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 315, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 3 september 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 170, beslutat
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år 2014, godkänna
föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för
år 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Besvarande av motion från Bertil Karlsson m.fl. (V) om mjuka golv i
äldreboenden för att begränsa skadorna vid fallolyckor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla motionen.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2013, § 72. För att minska samhällskostnaderna och begränsa hyresgästernas
skador vid fallolyckor på äldreboenden föreslår motionärerna att frågan om
kommunens äldreboenden kan förses med mjuka golv utreds.
Yttrande
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har i dag krav i avtalen att
omsorgs- och vårdgivare ska arbeta med fallprevention och att åtgärdsstödet
Senior Alert ska användas. När motionen behandlades av sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje kommun den 25 juni 2013, § 76 fick sjukvårdsoch omsorgskontoret i uppdrag att bevaka pågående forskning inom området
mjuka golv och återkomma till nämnden om kravställningarna i avtalen behöver
forändras. Studier kring mjuka golv pågår för närvarande vid Karlstads
universitet.
Med hänvisning till vad som anförs i sjukvårds- och omsorgsnämndens yttrande
föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 14 augusti 2013 att
motionen bifalls.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 316, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 14 augusti 2013.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 168,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till motionen
Bertil Karlsson (V) och Hans Andersson (FP) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

29

2013-12-09

K F § 197

Dnr K S 5-278 026

Besvarande av motion från Lars Bäck (S) om införande av en mer
konsekvent och tydlig jämställdhersredovisning i Norrtälje kommuns
budget och beslutsdokument
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att motionen anses besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april
2005, § 26. Motionären yrkar att Norrtälje kommun inför en mer konsekvent
och tydlig jämställdhetsredovisning i kommunens budget och besluts-dokument.
Yttrande
Arbetet med likabehandling (jämställdhet) bedrivs inom programmet för
likabehandling med tillhörande aktiviteter. Uppföljning av aktiviteterna sker i
kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse. Nyckeltal, såsom antalet
anställda, fördelningen mellan män och kvinnor, sjuktal rapporeteras i
kommunens del- och hel årsbokslut.
Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med
hänvisning till vad som anförs i skrivelse från den 23 maj 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 317, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 23 maj 2013. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
forts
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2013, § 169,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter reserverade sig till förmån
för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Berit Jansson (C)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Hanna Stymne Bratt (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) och Ingrid
Landin (MP)
- bifall till motionen
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Motion från Bosse Biidenian (MP), Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg
(MP) om att bekämpa ohälsan i Norrtälje kommun med aktiva, sektorsövergripande insatser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Beslutande sammanträde
Bosse Biidenian (MP), Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP) lämnar in
följande motion om att bekämpa ohälsan i Norrtälje kommun med aktiva,
sektorsövergripande insatser
"Motion etc

Justerandes sign

" Bilaga § 198.

Utdragsbestyrkande
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Bekämpa ohälsan i Norrtälje kommun med aktiva, sektorsövergripande insatser.

Bakgrund:
De är viktigt att kommunen kommer till rätta med de höga ohälsotal som vi har i
Norrtälje,
Hur ser då ohälsan i kommunen ut mer specifikt? Granskar vi
Folkhälsoinstitutets siffror för kommunen 2013 ser vi bland annat följande:
Medellivslängden for män och kvinnor är aningen lägre i kommunen jämfört
med övriga länet. När det kommer till valdeltagande, som har med delaktighet
och inflytande i samhället att göra, ser vi att Norrtäljeborna har ett lägre
valdeltagande i såväl kommun-, landstingsval- samt även i riksdagsval jämfört
med rikets genomsnitt. Granskar man utbildningsnivån ser man att kommunen
ligger lågt i jämförelse med rikets genomsnitt.
En siffra som sticker ut är den som avser barn med låg födelsevikt (något som
kan vara en riskfaktor). Här ligger kommunen klart över både läns- samt
rikssnitt. Ser vi på skolbarns självupplevda psykiska hälsa avseende årskurs 9
ligger Norrtälje kommuns ungdomar högt när det kommer till alkoholbruk,
nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. När det kommer till "Hälsa i
arbetslivet" har rapporten hämtat siffror från Försäkringskassan och där är det
tydligt att ohälsotalen är mycket högre för kommunens män och kvinnor, oavsett
ålder, i jämförelse med övriga länet. Även antalet anmälda arbetsskador är högre
i kommunen än i övriga länet.
Skador och förgiftning är klart högre i kommunen än i övriga länet och när det
kommer till självmord är siffrorna för män högre i kommunen än för både länet
och riket i övrigt. Andelen kvinnor i kommunen som begår självmord är något
lägre i kommunen än i länet i övrigt. Det är dock viktigt att påpeka att antalet
självmord totalt sett är alldeles för höga för vad som borde vara acceptabelt i en
kommun i Sverige idag. När vi tittar på "Matvanor och livsmedel" ser vi att barn
som ammats, helt eller delvis, vid sex månaders ålder är lägre i kommunen än i
övriga landet. Dödligheten i bjärt- och kärlsjukdomar är högre i kommunen än i
övriga länet, dessa siffror avser både män och kvinnor. Rökande blivande
mödrar ligger mycket högre än i övriga länet och även riket totalt sett. Antalet
rökande spädbarnsföräldrar är även fler i Norrtälje kommun än i länet i övrigt.
Det behövs alltså ett helhetsperspektiv och ett samlat grepp som arbetar över
olika förvaltningar och gränser. I det arbetet kan "Trygg i Norrtälje" vara en bra
del.
Mål
Ett aktivt folkhälsoarbete borde ha extra goda organisatoriska förutsättningar
med tanke på att vi har en nämnde som inkluderar både kommun och landsting.

Det borde kunna innebära att även att barn och unga ges chansen att växa upp i
mer välmående och välfungerande hem och där föräldrarna har ett arbete. Att
som barn se sina föräldrar gå till ett arbete på morgonen leder till en sund syn på
arbete och det gör föräldrarna till goda förebilder. Framför allt ger dock en ökad
folkhälsa i kommunen fler välmående medborgare och Norrtäljes rykte blir även
avsevärt bättre, något som i sin tur kan bidra till ökad inflyttning. Som en
bieffekt Ökar dessutom skatteintäkterna.
Källa: http://www.flii.se/Documents/Statistikuppfoljning/Follchalsodata/2013/01%20Stoclcholms%201%C3%A4n/0188_Norrt
alje.pdf
Yrkande
Norrtälje kommun bör initiera ett projekt som på kort och lång sikt har som
målsättning att förbättra folkhälsan i kommunen.
Detta bör göras i samarbete med andra relevanta offentliga aktörer, det lokala
näringslivet och den sociala ekonomin som t ex folkbildningen och
frivilligorganisationer.

För Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje
Bosse Biideinan
Ingrid Landin
Mats Wedberg
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Motion från Andreas Hofbauer (S) om stadsarkitekt i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

att

överlämna motionen till kommunfullmäktige för beredning.

Beslutande sammanträde
Andreas Hofbauer (S) lämnar in följande motion om stadsarkitekt i Norrtälje
kommun.
Motion etc

Bilaga § 199.

Utdragsbestyrkande

Motion till Kommunfullmäktige

Stadsarkitekt i Norrtälje kommun
Vår ambition är att hela kommunen ska växa. Staden och våra huvudorter kommer att uppleva en allt
snabbare utveckling, som ställer krav på god förankring och hög kompetens. Nya stadsdelar kommer att
byggas och gamla att förändras och med det formas infrastruktur och livsmiljö. Det nya ska harmoniera
med det gamla för att skapa en attraktiv stadsmiljö att trivas i för invånare och besökare
Att skapa en vacker, tillgänglig och fungerande stadsmiljö kräver kunskap och känsla, speciellt när man
kompletterar en vacker traditionell bebyggelse. Det som har byggts under århundraden kan snabbt
förstöras under några få år.
Det var länge sedan Norrtälje kommun hade en stadsarkitekt, och krav på att återinrätta tjänsten samt
en tydlig policy för konstnärlig utsmyckning har rests ett antal gånger utan större framgång hos den
moderatiedda majoriteten.
Men behovet kvarstår och det finns anledning att lyfta frågan igen efter ett antal avskräckande exempel
på misslyckad planering. Vi har ambitionen att ta ett samlat grepp för att uppnå bästa möjliga
stadsutveckling.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
att Norrtälje kommun anställer en stadsarkitekt

orrtälje dén 5 decernber 2013

Andreas Hofbauer (S)

Lepaeke Sundblom (S)

Jr

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

Telefon
0176-279757

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se

Facebook:
/norrtaljesocialdemokrater
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Motion från Olle Jansson (S) om skolbiblioteksutveckling för mer kunskap
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

att

överlämna motionen till kommunstyrelsen for beredning.

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) lämnar in följande motion om skolbiblioteksutveckling for mer
kunskap.
"Motion etc

" Bilaga § 200.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Motion till Kommunfullmäktige
Skolbiblioteksutveckling för mer kunskap
Läsförståelsen är av stor vikt för att tillägna sig k u n s k a p e r i alla ämnen i skolan. Forskning visar
att de barn, s o m har lärt sig att läsa under det första året i skolan får det lättare under fortsatt
skolgång. Skillnaderna i kunskapsinhämtandet mellan de s o m kan läsa o c h de s o m inte k a n
läsa ökar snabbt. D e n ökande klyftan följer sociala klassgränser. R i s k e n att de s o m inte har lärt
sig att läsa tappar motivation o c h självkänsla. D e missar viktig samhällsinformation och får svårt
att ta tillvara sina rättigheter och hitta vägar till arbete, utbildning och ett aktivt samhällsliv.
Därför är de usla resultaten i den s e n a s t e PISA-undersökningen inte bara alarmerande för
skolan utan för hela vårt samhälle - inte minst i Norrtälje k o m m u n s o m ännu har bland d e
sämsta skolresultaten i Sverige. V i är s o m förtroendevalda skyldiga att redovisa vad vi tänker
göra för att öka läsförståelsen i våra skolor.
E n grundläggande faktor för att utveckla läsförståelse o c h kunskaper i alla s k o l a n s ämnen är
tillgången till kompetent b e m a n n a d e , välutrustade skolbibliotek. Idag uppfyller inte Norrtälje
kommun s o m helhet skollagens krav och intentioner vad gäller tillgången till skolbibliotek.
Skollagen - o c h skolinspektionen - kräver att alla elever s k a h a tillgång till skolbibliotek i eller i
nära anslutning till den e g n a skolans lokaler, att skolbiblioteket s k a ha e n pedagogisk funktion
o c h aktivt stödja elevernas lärande samt att skolbiblioteket s k a vara välutrustat m e d böcker o c h
digitala resurser. Det står inte i lagen att skolbiblioteken måste vara b e m a n n a d e , m e n
skolinspektörer betonar att det i praktiken är omöjligt att leva upp till lagens krav utan särskilt
anställd skolbibliotekspersonal. I Norrtälje kommun är en minoritet av skolbiblioteken
b e m a n n a d e o c h många av våra skolbibliotek lever inte e n s upp till skollagens enklaste krav på
utrustning, media o c h lokaler - än mindre till att de s k a h a en viktig funktion för elevernas
lärande.
Mot d e n n a bakgrund, för att förbättra läsförståelsen o c h kunskapsutvecklingen i Norrtäljes
skolor, och s o m en konkret åtgärd för att höja våra resultat i nationella jämförelser, föreslår vi:
att Barn- o c h skolnämnden s k a tillföras betydande centrala medel s o m kan sökas
av rektorerna för konkreta projekt för skolbiblioteksutveckling
att en närmare s a m v e r k a n mellan skolan o c h folkbiblioteken regleras i avtal samt
biblioteks- och skolplan
att utbildnings- o c h grundskolecheferna får i uppdrag att s e n a s t 2014-03-31
presentera e n detaljerad plan för hur elevers tillgång till skolbibliotek m e d likvärdig
standard beträffande utrustning, bibliotekssystem, bemanning o c h
kompetensutveckling s k a uppnås vid samtliga k o m m u n e n s skolor

L e n n e k e S u n d b l o m (S) Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
www.socialdemokraterna.se/norrtalje
Besöksadress
Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Telefon
0176-279757

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se

Facebook:
/norrtaljesocialdemokrater
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Motion från Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V) om ändrade
riktlinjer för det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder - en
målsättning om ett jämställdare Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V) lämnar in följande motion om
ändrade riktlinjer för det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder - en
målsättning om ett jämställdare Norrtälje.
"Motion etc

Justerandes sign

" Bilaga § 2 0 1 .

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige angående ändraderiktlinjerfördet kommunala bostadsbolaget
Roslagsbostäder - en målsättning om ettjämställdare Norrtälje

Oinfatbungen av misshandel och k\dimolHdslamikimigar i nära relationer i Norrtälje ligger
enligt RRÅs siffror högt i jämförelse, med övriga länet (sjunde plats). För alt komma till rätta
med detta krävs en rad förebyggande åtgärder och därför har en partiövergripande motion om
tillsättandet av en kvinnofridssamordnare inlämnats till kommunfullmäktige. V i behöver också
ta hand orn konsekvenserna av dessa brott och arbeta för att de iiite ska kunna lortgå. E n
kvinna som lämnat ett förhållande med kränkningar och misshandel kan akut behöva en ny
hostad för sig och sina eventuella barn. Ibland behöver den bostaden vara belägen på aiman ort
för att förövaren inte ska kunna hitta kvinnan. Norrtälje kommun är trots sin yta ett ganska litet
samhälle.
Med anledning av detta föreslår vi i Vänsterpartiet:
•

alt del i Roslagsbosläders riktlinjer arbetas in alt samarbete ska etableras med
bostadsbolag/hyresvärdar i övriga nordostkommuner för att för ovan beskrivet ändamål
möjliggöra byten över kommungränserna.

Catarina Wahlgren

Leiffilavstedt

f J

Bertil Karlsson

Eleonor Rosenquist
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Motion från Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V) om att öka
uttaget av föräldradagar hos fäder - en målsättning om ett jämställdare
Norrtälje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V) lämnar in följande motion om
att öka uttaget av föräldradagar hos fäder - en målsättning om ett jämställdare
Norrtälje.
'Motion etc

Justerandes sign

Bilaga § 202.
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Motion till komrnunnilhriäktige om att öka,uttaget avfikäldrardagarhos fader - en målsättning
om ett jämställdare Norrtälje

Norrtälje kornmun ligger statistiskt sett i botten vad det gäller andelen föräldrardagar som tas ut
av papporna, både vid länsvisa jämförelser som p å riksnivå (siffrorp). 1 Vänsterpartiet är vi
övertygade om att ett jämnare fördelat uttag av föräldrardagarna har stor positiv påverkan på
jämställdheten i samhället. V i skulle därför vilja att Norrtälje kommun aktivt verkar för att få
fäder att ta ut större andel av föräldrarledigheten. Detta kan ske genom positiv särbehandling
och erbjudanden kopplat till pappaledigheten. Därför föreslår vi:
•

Att lämplig förval tnhigAar fram förslag p å åtgärder för att locka fader att ta ut högre
andel av föräldrarledigheten och på så sätt bidra till ett jämställdare samhälle.

Bertil Karlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Motion från Ingrid Landin (MP) m.fl. om att alla förskolor ska ha ett
tillagningskök
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutande sammanträde
Ingrid Landin (MP), Bo Blideman (MP), Roine Karlsson (MP), Marie Larsén
(MP) och Mats Wedberg (MP) lämnar in följande motion om att alla förskolor
ska ha ett tillagningskök.
"Motion etc

Justerandes sign

* Bilaga § 203.

Utdragsbestyrkande
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRTÄLJE KOMMUN

MOTION ATT ALLA FÖRSKOLOR SKALL HA ETT TILLAGNINGSKÖK.

Tillagningskök på kommunens förskolor
Av 32 kommunala förskolor har endast 10 stycken ett tillagningskök. 2014
kommer transportkostnaderna för maten att vara 1 019 000 kronor.
Det finns bara fördelar med att laga maten nära den som ska äta den.
Den blir godare
Det är bättre för miljön med minskade transporter och mindre svinn.
Det blir i längden mer ekonomiskt.
Köket kan också användas i pedagogiskt syfte.
Vi vet också att småbarnsföräldrar är noga med vad deras små barn äter
därför är också maten viktig för vårt "varumärke".

Mot denna bakgrund föreslår Miljöpartiet:
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
planering och byggande av tiffagningskök på samtliga kommunala förskolor.

2013 12 09
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ngrid Landin, Bo Blideman, Roiné Karlsson, Marie Larsen, Mats Wedberg
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Dnr K S 13-2094 092

Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till sjukvårds- och
onisorgsnämndens ordförande om avgifter för kopior på sjukjournaler
m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Bernt Grönblad (oberoende) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till sjukvårds- och omsorgsnämndens ordförande om
avgifter för kopior på sjukjournaler m.m.
"Interpellation etc

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

\

" Bilaga § 204.

Sjukvårds- och omsorgsnämndens ordförande
Sjukvårds- och omsorgskontoret

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje

Avgifter för kopior av sjukjournaler in m
Under 2011 begärde jag att få ut mina egna sjukjournaler från olika mottagningar inom
TioHundraverksamheten.
Mottagningarna, inom kommunen, hade olika avgiftssystem. Efter otaliga kontakter med
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, påstås det att kommunen svarar för viss
administration, såsom den framtida förvaringen på Norrtälje stadsarkiv av avställda
sjukjournaler från TioHundraverksamheten och beslut om avgifter för bl a kopior.
Kommunfullmäktige antog 2013-10-28 § 162 en taxa för kopiering av allmänna handlingar.
Är den taxan tillämplig beträffande kopior av sjukjournaler?
Det torde, som jag uppfattar det, snarare vara 26 § i personuppgiftslagen som är tillämplig.
Den innebär bl a att det skall vara gratis att la uppgifter om sig själv. Se vidare i nedanstående
länk.
http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-personregistrcring
Se även en broschyr som heter "Så här hanteras dina personuppgifter inom Stockholms läns
landsting". Den innehåller, i relevant del, samma uppgifter som i 26 § personuppgiftslagen.
Det borde rimligen vara det som gäller? Om inte, hur motiveras det?
Är' det riktiga uppgifter, att Norrtälje stadsarkiv kommer att förvara sjukjournaler från
Tiohundraverksamheten?
När beräknas Stockholms läns landsting och vår verksamhet i Norrtälje omfattas av projektet
om journaler på internet, som Uppsala läns laadsting har genomfört?

Bernt Grönblad
Oberoende
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Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till kommunstyrelsens
ordförande om bojkott av varor producerade på ockuperad palestinsk
mark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen fur besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Bernt Grönblad (oberoende) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till kommuns t yreisens ordförande om bojkott av varor
producerade på ockuperad palestinsk mark
"Interpellation etc

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

" Bilaga § 205.

KorrmunstyreIsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande
Norrtälje

Bojkott av varor producerade nå ockuperad palestinsk mark
Mot bakgrund av staten Israels folkrättsvidriga ockupation av palestinsk mark bör Norrtälje
kommun gå i fronten och i sina etiska riktlinjer, beträffande upphandling, infora en bojkott
mot varor producerade på ockuperad palestinsk mark.
Är kommunstyrelsens ordforande beredd att arbeta för den inriktningen?

Bernt Grönblad
Oberoende
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Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till bygg- och
miljönämndens ordförande om åtgärder mot iniljögiftcr, riskklass 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen far besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Bernt Grönblad (oberoende) ställer med kommunfullmäktiges godkännande
följande interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande om åtgärder
mot miljögifter, riskklass 1
"Interpellation etc

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

" Bilaga § 206.
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Bygg °ch miljönämndens ordförande

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämndens ordförande
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Åtgärder mot miljögifter, riskklass 1
För nu ganska många år sedan uppmärksammande Länsstyrelsen i Stockholms län att det
fanns många områden som var mycket starkt förorenade av tidigare eller nuvarande
näringsverksamhet.
I Norrtälje kommun återfinns några av de områdena, exempelvis Skebobruk, i området öster
om Bruksgatan och mellan Bruksgatan och hyreslägenheterna som tidigare ägdes av Norrtälje
kommun genom Roslags b ostäder. I det först nämnda området, öster om Bruksgatan, är en
badplats belägen, flitigt besökt under varma sommardagar, i omedelbar anslutning till en
igenfylld f d soptipp som tidigare var i bruk i många decennier, och i det andra området hade
Schebo Bruk (järnbruk) sin huvudsakliga verksamhet, vilken avslutades för gått för snart 90
år sedan (1924).
De omskrivna områdena i Skebobruk har, efter Länsstyrelsens undersökningar och
provtagningar hamnat i riskklass 1, trots att många år har förflutit, vilket är den högsta, värsta
och farligaste klassen.
Även många andra områden inom Norrtälje kommuns gränser har hamnat i samma riskklass.
Norrtälje kommun skall, enligt uppgift, i samråd med Länsstyrelsen utreda vidare hur en
sanering av de berörda riksområden skall genomföras.
Hur har det gått, var befinner sig kommunen i processen i dagsläget och hur ser planeringen
ut?

Bernt GrönbladOberoende
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Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till kommunstyrelsens
ordförande om fristad för förföljda utländska whistleblowers av
internationellt intresse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen inte får framställas.

Reservation

Bernt Grönblad (oberoende) reserverar sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde
Bernt Grönblad (oberoende) ställer interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om fristad för förföljda utländska whistleblowers av internationellt
intresse.
Interpellation etc

Bilaga § 207.

Propositionsordning
Ordförande Nils Matsson ställer proposition på om interpellationen får
framställas eller inte och finner att kommunfullmäktige beslutar att
interpellationen inte får framställas.
Omröstning begärs
Omröstningsnroposition
Ja-röst - får inte framställas
Nej-röst - får framställas
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K F § 207 forts
Omröstningsresultat
Med 34 ja-röster, 4 nej-röster och 23 som avstår beslutar kommunfullmäktige att
interpellationen inte får framställas.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande
Norrtälje

Fristad för förföljda utländska whistleblowers av internationellt intresse

Enligt uppgifter i media, bl a Svenska Dagbladet, finns det 6 kommuner i Sverige, bl a vår
grannkommun Sigtuna, som har fattat politiska beslut om att vara fristäder för utländska
författare och andra kulturarbetare, som förföljs och trakasseras i sina hemländer.
Undertecknad är fullt medveten om att denna interpellation sannolikt kommer att betraktas
som mycket populistisk. Intentionerna är dock fullt genomförbara att driva, om viljan finns.
Finns det, som kommunstyrelsens ordförande ser det, något intresse för att, bland den
borgerliga majoriteten i kommunen, hos partikollegor i regering och riksdag, lobba för att de
som ingår i rubricerad grupp, exempelvis Julian Assange, Edward Snowden och Bradley
Manning (när vi lyckas få honom fil) får permanent uppehållstillstånd i Sverige?
Om inte, varför?
Assange, Snowden och Manning har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt visat helt uppenbara
hjältemodiga insatser genom sina banbrytande och målinriktade arbeten för att, inför hela
världen, kartlägga, ådagalägga och blottlägga USA:s krigsförbrytelser och brott mot
folkrätten och annan olaga verksamhet och därmed stått upp som den världsvida fredens
förkämpar, beskyddare och försvarare.
Dessa tre borde kunna erbjudas politisk asyl i Sverige. De skulle med sina helt unika
erfarenheter och insikter och fantastiska kunskaper och meriter vara en mycket stor och
värdefullt berikande tillgång för Norden och det önskvärda mellanstatliga samarbetet i allians
med Ryssland för stabilitet och säkerhet i världen.
Har, enligt kommunstyrelsens ordförande, den borgerliga politiska majoriteten i Norrtälje
kommun något intresse av att driva inriktningen om att Norrtälje kommun blir en fristad för
förföljda utländska whistelblowers av internationellt intresse?
Om inte, varför?. C

Oberoende
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Dnr KS 13-2162 092

Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till kommunstyrelsens
ordförande om vänort i Palestina
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde
Bernt Grönblad (oberoende) ställer med kommunfullmäktiges godkämiande
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vänort i Palestina.
"Interpellation etc

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

" Bilaga § 208.

Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande
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BERNT GRÖNBLÅD
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NORRTÄLJE

2013-12-09

Kommunstyrelsens ordförande
Norrtälje

Vänort i Palestina
Utrikespolitik ligger inte inom det kommunala komptensområdet. Många kommuner,
däribland även Norrtälje, har ändå vänorter utomlands. Många gånger ligger de inte alltför
långt bort från Sverige, men även fjärran länder förekommer.
Jag, som är och även alltid har varit intresserad av utrikespolitik - till mångas förfäran inom
Sverigedemokraterna, önskar att Norrtälje kommun överväger förutsättningarna att upprätta
en vänortförbindelse med lämplig plats på Palestinskt område, förslagsvis Nablus på
Västbanken, där för övrigt den internationellt erkända kvinnliga palestinska politikern Hanan
Ashrawi är född.
Det torde vara av Ömsesidig båtnad att Norrtälje har en vänort, på sedvanligt vis, i Palestina
och kanske t o m kan etablera en kontakt med Hanan Ashrawi. Då får vi också med en
j äm ställdhets aspekt.
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att Norrtälje kommun tar initiativ till att upprätta en
vänort i Palestina?

Oberoende
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Dnr KS 13-2088

Fråga från Olle Jansson (S) till kommunstyrelsens ordförande om
skolutredningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

frågan härmed anses besvarad.

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

" Bilaga § 209.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (M) svar:
"Enligt den beslutade verksamhetsplanen ska utredningen göras innan
sommaren 2014."
Olle Jansson (S) yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson angående

Skolutredningen
På budgetfulimäktige den 28 oktober 2013 så fattade kommunfullmäktige beslut om att det skulle göras
en utredning av skolverksamheten i kommunen. En utredning som skall genomföras med hjälp av extern
utredare, om en attraktiv och kvalitativ skola i hela kommunen. Det beslutet baserade sig på ett initiativ
från S, MP, V, C och F P i Barn och skolnämnden. Den senaste tiden har det kommit olika uppgifter om
hur kommunledningen kommer att agera och vilka ytterligare direktiv som skall ges till utredaren.

När kommer utredningen att starta?

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

Telefon
0176-279757

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se
/ /

Facebook:
/norrtafjesocialdemokrater
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Fråga från Hanna Stymne Bratt (S) till kommunstyrelsens ordförande om
obesvarad motion om kvinnofridssamordnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

frågan härmed anses besvarad.

Beslutande sammanträde
Hanna Stymne Bratt (S) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande om obesvarad motion om
kvinnofridssamordnare.
'Fråga etc

Bilaga §210

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (M) svar:
"Motionen är under beredning och kommer till kommunfullmäktige under våren
2014."
Hanna Stymne Bratt (S) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående

Motion om kvinnofridssamordnare

Den 25 mars lämnades en partiövergripande motion om inrättandet av en
kvinnofridssamordnare in. Efter åtta månader har motionen ännu inte besvarats.
Min fråga är;
När kommer motionen upp till behandling i kommunfullmäktige?

Norrtälje den 5 december 2013

Hanna Stymne Bratt (S)

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
www.socialdemokraterna.se/norrtalje
Besöksadress
Galies Gränd 5

Telefon
0176-279757

E-post:
socialdemokraterna@sapnje.se

Facebook:
/norrtaljesocia (demokrater
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Dnr 13-1827 102
D m 13-338 102

Elisabeth Pettersson (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bevilja Elisabeth Pettersson (M) begärt entledigande, och

att

välja Maj Åberg Palm (M) till ny ersättare i socialnämnden.

Bakgrund
Elisabeth Pettersson (M) avsäger sig i skrivelse den 5 november 2013 uppdrag
som ersättare i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

7

il

aW i

E l i s a b e t h Pettersson
Maj Åberg Palm
Personalavdelningen/LÖn
Registret

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
.... ...

Sida

Samnianträdesdaturn

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2013-12-09

K F § 212

Dnr KS 13-338

102

Val av ledamöter i Norrtälje finsk-svenska företagscentrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ledamöter i Stiftelsen Norrtälje finsk-svenska företagscentrum välja
kommunjurist Fredrik Cederblom och Näringslivschef Dan Löfgren.

Bakgrund
Stiftelsen Norrtälje finsk-svenska företagscentrum har legat vilande under en
längre tid och bör avvecklas. Norrtälje kommun har i nuläget inga representanter
valda till styrelsen, vilket krävs för att kunna avveckla Stiftelsen.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förs lag.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Finsk-svenska företagscentrum (Anders Öländer)
Fredrik Cederblcm
Dan Löfgren
Registret
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Dnr 13-2048 102
Dm-13-338 102

Anders Fransson (FP), avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bevilja Anders Fransson (FP) begärt entledigande, och

att

välja Jessica Wiklund (FP) till ny ersättare i socialnämnden

Bakgrund
Anders Fransson (FP) avsäger sig i skrivelse den 3 december 2013 uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

Anders Fransson
J e s s i c a Wiklund
Soc ialnämnden
Personalavdelningen/Lön
Registret
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Val av ordförande, l:e vice och 2:e vice ordförande i sjukvårds- och
omsorgs nämnden för tiden 2014-01-01—12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

välja Erik Langby (M) till ordförande,

att

välja Hans Andersson (FP) till l:e vice ordförande,

att

välja Lars Dahlberg (S) till 2:e vice ordförande.

Bakgrund
Ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande i sjukvårds- och omsorgsnämnden
väljs på ett år i taget.
Beslutande sammanträde
Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Espedieras t i l l :
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E r i k Langby
Hans Andersson
Lars Dahlberg
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Personalavdeln ingen/Lön
Registret
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Dnr KS 13-2090 102

Sara Hansson (S), avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämndcn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bevilja Sara Hansson (S) begärt entledigande.

Bakgrund
Sara Hansson (S) avsäger sig i skrivelse den 5 december 2013 uppdrag som
ersättare i barn- och skolnämndcn.

Expedieras t i l l :

Justerandes sign

1,

Sara Hansson
Barn- och skolnämnden
Personalavdelningen/Lön
Registret

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-09

K F § 216

50

Dm KS 13-2037 102

Bengt Ord ing (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för
Roslagsbostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att

bevilja Bengt Ording (M) begärt entledigande,

Bakgrund
Bengt Ording (M) avsäger sig i skrivelse inkommen 29 november 2013 uppdrag
som ersättare i styrelsen för Roslagsbostäder A B .

Expedieras t i l l :

Bengt Oeding
Roslagsbostäder AB
Registret

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

i

1 y

1

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i / ^ x n / i iKi

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2013-12-09

51

KF § 217
Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Dm K S 13-455 042
Månadsrapport per september för kommunen

Ordföranden Nils Matsson (M) tackar för det gångna året och tillönskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
1 :e vice ordförande Sune A l m (S) tillönskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

1

4

Utdragsbestyrkande

