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Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum , Norrtälje, kl 17.30-18.15

Beslutande

Enligt förteckning

övriga deltagande

Britt-M arie Bohlin, sekreterare
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Christina Frisk (FP) och Kerstin Bergström (S)

Justeringens
plats och tid

Kom m unstyrelsekontoret den 8 oktober 2014, kl 13.00

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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N ärvarolista/om röstningsprotokoll Norrtälje Kom m unfullm äktige
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

Ja

LEDAMÖTER l:a valkretsen
Kjell Jansson
M
N
Mats Hultin
M
N
Lotta Lindblad Söderman
M
N
Bino Drummond
M
N
Ann S P ihl gren
M
F (G ail Watt)
Cecilia Nordström
M
F (Inger Nordqvist)
Ingmar Wallén
M
N
Irene Solberg Rulin
M
N
Annette Tagesson
M
N
M
N
Nils Matsson
M
F (Klas Zettergren)
Susanne Lippert Enquist
M
F
Kim Lutzen
N
Ole Bonesmo
M
C
N
Per Lodenius
N
Tommy Lundqvist
C
N
C
Åsa Wärlinder
N
Louise Branting
c
FP
Margareta Säterli Milde
N
FP
F (C hristina Frisk)
Åsa Wennerfors
FP
N
Jonny Degerman
KD
N
Göte Waara
S
N
Sune Alm
N från 17.55 (Lars Sundberg)
S
Hanna Stymne Bratt
N
s
Olle Jansson
N
s
Ulrika Falk
N
s
Kristian Krassman
N
s
Lenneke Sundblom
N
s
Sara Hansson
N
s
Aleksandar Srndovic
N
s
Maija Kohtanen
N
s
Lena Svenonius
V
N
Catarina Wahlgren
N
MP
Ingrid Landin
F (H elena E kekihi)
MP
Mats Wedberg
MP
N
Roine Karlsson
Ober
f.d.
(SD) F (Tom m y A rrefalk)
Bernt Grönblad

Nej

§
Ja

Nej

Ja

Nej
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LEDAMÖTER 2:a valkretsen
Ulla Malutchenko
M
N
Bo Wetterström
M
N
Ann Lewerentz
M
N
Hamed Abbasi
M
N
Sören Forslund
M
N
Louise Angleryd
M
N
Britt-Inger Kjellberg
M
N
Berit Jansson
N
C
Karin Broström
C
N
Bengt Ericsson
C
F (Joakim Lind)
Hans Andersson
FP
N
FP
N
Roine Wallin
N
KD
Ulla-Britt Pettersson
N
Margareta Lundgren
S
N
Kjell Drotz
s
F (H olger Forsberg)
Gary Park
s
N
Kerstin Bergström
s
Ragnar Bergsten
rsF (E thel Söderm an Sandin)
N
s
Bodil Henriksson
N
s
Andreas Hofbauer
s
N
Christina Pettersson
N från 17.40
V
Bertil Karlsson
N
MP
Bosse Blideman
MP
N
Marie Larsén
Ober f.d. (SD) F
Stefan Pålsson
ERSÄTTARE l:a och 2:a valkretsen
NTj (Ann S Pihlgren)
M
Gail Watt
NTj (Cecilia Nordström )
M
Inger Nordqvist
NTj (Susanne L ippert Enquist)
M
Klas Zettergren
F
M
Stefan Juhnell
F
M
Svante Norström
F
M
Agneta Wennberg
F
M
Jens Andersson
F
Stellan Ungerholm
M
F
M
Lars Åberg
F
M
Johnny Mattsson
NTj (Bengt E ricsson)
C
Joakim Lind
F
C
Leif Karlsson
Ober f.c • (C) F
Håkan Stolt
F
C
Eva Olander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Holger Forsberg
Ethel Söderman-Sandin
Ahmet Kozaragic
Kerstin Ericsson
Jan sjöblom
Poul Ahlgren
Elizabeth Sahlén Karlsson
Sven-Olov Jansson
Leif Glavstedt
Eleonor Rosenquist
Bridget Wedberg
Helena Ekekihl
Lennart Rådbrink
Tommy Arrefalk
Vakant
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FP
NTj (Åsa Wennerfors)
Oberf.d. (FP) N
FP
F
KD
N
F
KD
S
N Tj t 17.55 (H anna S tym ne B ratt
s
NTj (G ary P ark)
NTj (Ragnar Bergsten)
s
s
N
N
s
N
s
N
s
s
N
N
s
\v~ N
F
V
F
MP
NTj (M ats W edberg)
MP
F
MP
Ober f.d. (SD) NTj (Bernt G rönblad)
SD
-

Ledam öter

Närvarande
Frånvarande

50
11

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

9
10
15
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ledam öter och ersättare

Närvarande
Tjänstgörande
Frånvarande
Vakant

59
10
26
1

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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KF § 152
Val av justeringsm än och tillkännagivande om justering
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att utse Christina Frisk (FP) och Kerstin Bergström (S) att jämte ordföranden
justera protokollet,
att justeringen skall äga rum på kommunstyrelsekontoret den 8 oktober 2014,
kl 13.00.

Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga
ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga
ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida
samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

K F § 153

Inform ation från kommunstyrelsen

Ingen information lämnas denna gång.

sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-1887 007

Information från kom m unens revisorer

Kommunrevisorernas ordförande Johnny Karlson (S) informerar om lämnad
granskningsrapport om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
räddningstjänsten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2098 092

Besvarande av interpellation från Bernt Grönblad (Oberoende) till byggoch m iljönäm ndens ordförande om åtgärder mot m iljögifter, riskklass 1
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

bordlägga interpellationen då interpellanten inte är närvarande.

Bakgrund

Bernt Grönblad (oberoende) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde 2013-12-09, § 206, följande interpellation till bygg- och
miljönämndens ordförande om åtgärder mot miljögifter, riskklass 1
”Interpellation etc...........” Bilaga § 155.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BERNT GRÖNBLAD

IN TERPELLA TIO N

NORRTÄLJE

2013-12-09
NORRTÄLJE KQMMUNSTYrfG

2013 "12" ö 5
Bygg- och miljönämndens ordförande
N orrtälje

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 Roslagsbostäder. 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

Oberoende

7
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Dnr KS 14-402 092

Besvarande av interpellation från Bernt Grönblad (Oberoende) till
sjukvårds- och om sorgsnäm ndens ordförande om brottsregisterkontroll
av personal inom vård och om sorg
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

bordlägga interpellationen då interpellanten inte är närvarande.

Bakgrund

Bernt Grönblad (Oberoende) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde 2014-02-24, § 30, följande interpellation till sjukvårds- och
omsorgsnämndens ordförande om brottsregisterkontroll av personal inom
vård och omsorg.
” Interpellation etc.........” Bilaga § 156.

BERNT GRÖNBLÅ»

INTERPELLATION

NORRTÄLJE

2014-02-24

Sjukvårds- ock omsorgs nämndens ordförande
Norrtälje

Brottsregisterkontroli av personal inom vård och äldreomsorg

Sedan några år tillbaka skall personer som söker tjänster inom barnomsorgen lämna utdrag ur
Rikspolisstyrelsens belastningsregister, avseende brott mot 6 kap brottsbalken (sexualbrott).
Då resultatet av detta förfarande är goda bör nu också äldre, sjuka och handikappade få skydd mot att
olämpliga personer far anställning inom vård och äldreomsorg.
Eftersom brott, av personal inom vård och omsorg, riktade mot dessa skyddsvärda grupper,
rapporteras alltmer frekvent, bör personer som söker anställning inom dessa områden vara skyldiga att
lämna utdrag ur belastningsregistret beträffande brott mot främst 8 kap brottsbalken (stöld, rån och
andra tillgreppsbrott). Även brott mot 3 kap brottsbalken (brott mot liv och hälsa) bör omfattas.
Är Sjukvårds- och omsorgsnämndens ordförande beredd att ”lyfta frågan” ?
Om inte, varför?
O"
Bemt Grönhlad
Oberoende

ES
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Dnr ICS 14-403 092

Besvarande av interpcllation från Bernt Grönblad (Oberoende) till
sjukvårds- och om sorgsnäm ndens ordförande om m åltider och kost för
äldre
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

bordlägga interpellationen då interpellanten inte är närvarande.

Bakgrund

Bernt Grönblad (Oberoende) ställde med kommunfullmäktiges godkännande
vid sammanträde 2014-02-24, § 31, följande interpellation till sjukvårds- och
omsorgsnämndens ordförande om måltider och kost för äldre
”Interpellation etc.........” Bilaga § 157.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BERNT GRÖNBLAD

INTERPELLATION

NORRTÄLJE

2014-02-24

Sjukvårds- och omsorgsnämndes ordförande
Norrtälje

Måltider och kost för äldre

I den allmänna debatten läggs stor vikt vid skolmåltider. I många kommuner har man gått från
centralkök till tillagningskök vid den enskilda skolenheten. Kostens näringsinnehåll, aptitlighet och
situationen kring måltiden anses vara mycket viktigt och det är inget fel med det.
När det gäller motsvarigheten vid äldreboenden verkar det som att styrande politiker inte bryr sig
särskilt mycket. Det kan vi ta del av i media både då och nu.
De äldre skall väl inte ha sämre kost än våra unga?
Hur ser sjukvård-och omsorgsnämndens ordförande på att höja kvalitén på de äldres måltider, framför
allt i särskilda boenden, till minst samma standard som i våra skolor?

Bernt Grönblad
Oberoende
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Dnr KS 14-825 092

Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (M P) till
socialnäm ndens ordförande om caféet i K om m unhuset Ankaret
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Beslutande sam m anträde

Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2014-04-14, § 89, följande interpellation till socialnämndens
ordförande om caféet i Kommunhuset Ankaret.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 158.
Beslutande sam m anträde

Socialnämndens ordförande Ann Lewerentz (M) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc............” Bilaga § 158.
Bosse Blideman (MP) och Kjell Jansson (M) yttrar sig.

Interpellation till Socialnämndens ordförande
Caféet i kom m unhuset håller på a tt byggas om och byggas ut. I sam band med detta
kom m er kom m unen a tt söka ny en treprenör.
I Lagen om offentlig upphandling (LOU) står det a tt kom m unen bör använda sig av
sociala kriterier d är så ä r läm pligt vid upphandling.
Här är det m öjligt a tt ställa krav på a tt en kom m ande e n tre p re n ö r ska ha m änniskor som
ä r beroende av försörjningsstöd anställa till d etta u p p d rag för a tt bli antagen. Det ä r
svårt a tt tänka sig e tt läm pligare om råde för a tt ställa sociala krav, enligt vad lagen
säger.
Fråga:
Avser Du a tt verka för a tt ovanstående upphandling görs så a tt m änniskor med
försörjningsstöd kan få arbete? Om inte, varför vill Du inte a tt kom m unen följer lagen?
Bosse Blideman, M iljöpartiet

S var på In te rp e lla tio n frå n Bo B lid e m a n MP
I u p p h a n d lin g s u n d e rla g e t fa n n s e t t s k a ll-k ra v so m in n e b a r a tt re s ta u ra tö r fö r k o m m u n c a fé e t skall
a n s tä lla m in s t tv å p e rs o n e r so m få r sin in k o m s t via lö n e b id ra g a lte r n a tiv t a tt re s ta u ra tö re n re d a n h a r
tv å p e rs o n e r a n s tä lld a via lö n e b id ra g . D ä rm e d anses de sociala k rite rie rn a i u p p h a n d lin g e n vara
u p p fy lld a .

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

zm -iB - 2 S
Diarienr, ,
s 0&-O2.Vi/wSiTl.
m
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Dnr KS 14-824 092

Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till sjukvårdsoch om sorgsnäm ndens ordförande om caféet i K om m unhuset Ankaret
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad.

Bakgrund

Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2014-04-14, § 88, följande interpellation till sjukvårds- och
omsorgsnämndens ordförande om caféet i Kommunhuset Ankaret.
”Interpellation etc............. ” Bilaga § 159.
Beslutande sam m anträde

Sjukvårds- och omsorgsnämndens ordförande är inte närvarande, men har
lämnat ett skriftligt svar där han meddelar att det interpellationen avhandlar
inte ligger i sjukvårds- och omsorgsnämndens uppdrag.
”Svar etc.............” Bilaga § 159.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

/

Interpellation till Sjukvårds- och omsorgsnämndens ordförande
Caféet i kom m unhuset håller på a tt byggas om och byggas ut. I sam band med detta
kom m er kommunen att söka ny entreprenör.
I Lagen om offentlig upphandling (LOU) står det a tt kom m unen bör använda sig av
sociala kriterier där så är läm pligt vid upphandling.
Här ä r d et möjligt a tt ställa krav på a tt en kommande en trep ren ö r ska ha m änniskor
med funktionsnedsättning anställa till detta uppdrag'för a tt bli antagen. Det ä r svårt att
tänka sig e tt lämpligare om råde för a tt ställa sociala krav, enligt vad lagen säger.
Fråga:
Avser Du a tt verka för a tt ovanstående upphandling görs så a tt m änniskor med
funktionsnedsättning kan få arbete? Om inte, varför vill Du inte a tt kom m unen följer
lagen?
Bosse Blideman, M iljöpartiet
NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE

2 m -04“ 1 h

V

2014-06-13

NORRTÄLJE
KOMMUN

NORRTÄLJE KOMMÖNsfmELSE

2GI4 -09- 2 5
jOisfjanr, . ,:.

!

Svar på interpeilation
Bosse Blideman har ställt frågan om jag avser verka for att upphandlingen av
caféverksamheten 1 kommunalhuset skulle rymma krav på anställda med
ftmktionsnedsättningar.
Jag kan lämna följande svar.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har inte i sitt uppdrag att arbeta med
frågor om arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden är
heller inte upphandlande myndighet för servicefunktioner 1 kommunalhuset och
blir, liksom övriga nämnder 1Norrtälje, Inte Inblandad i upphandlingsffågor som
denna. Frågan borde ha ställts till kommunstyrelsen - och i så fall troligen
betydligt tidigare än den 14 april 2014 - eftersom verksamheten snart Öppnar.
Något ytterligare svar kan jag inte ge den specifika frågan.

i

f (

- 2

.

Erik Langby(M )
ordförande, Sjukvårds- och omsorgsnämnden 1 Norrtälje

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet,
ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting
inom hälsa, sjukvård och omsorg.

PO STADR ESS
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Dnr KS 14-826 092

Besvarande av interpellation från Bosse Blideman (MP) till
klim atnäm ndens ordförande om caféet i K om m unhuset Ankaret
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

interpellationen härmed anses besvarad

Bakgrund

Bosse Blideman (MP) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid
sammanträde 2014-04-14, § 90, följande interpellation till klimatnämndens
ordförande om caféet i Kommunhuset Ankaret.
”Interpellation etc.............” Bilaga § 160.
Beslutande sam m anträde

Klimatnämndens ordförande Åsa Wärlinder (C) yttrar sig och hänvisar till
skriftligt svar.
”Svar etc..........” Bilaga § 160.
Bosse Blideman (MP) yttrar sig.

Interpellation till Klimatnämndens ordförande
Caféet 1kom m unhuset håller på a tt byggas om och byggas u t 1 sam b an d m ed detta
kom m er kom m unen a tt söka ny en treprenör,
I Lagen om offentlig upphandling (LOO) står d e t a tt kom m unen b ö r använda sig av
miljö" och etiska k rite rie r d är så ä r läm pligt vid upphandling,
Här ä r det möjligt a tt ställa krav på a tt en kom m ande en tre p re n ö r ska ha en genom tänkt
och konsekvent ekologisk och etisk profil på u tb u d e t av v aro r för a tt bil antagen. Det är
sv årt a tt tänka sig e tt läm pligare om råde för a tt ställa krav, enligt vad lagen säger.
Fråga;
Avser Du a tt verka för a tt ovanstående upphandling görs så a tt kom m uncaféets v aro r
kom m er a tt ha en miljö- och etisk profil? Om inte, varför vill Du inte a tt kom m unen
följer lagen?
Bosse Blideman, M iljöpartiet
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Interpellationssvar till Bo Blideman (MP)
Du har i en in terpe llatio n till mig ställt frå g o r som b erör upphandlingen av va ro r och tjä n ste r
till caféet i kom m unhuset.
Din fråga:
Avser du a tt verka fö r a tt ovanstående upphandling görs så a tt kom m un caféets varor
kom m e r a tt ha en m iljö - etisk profil? Om inte, va rfö r vill du inte a tt kom m unen fö lje r lagen.
M itt svar:
Detta är en fråga som b erör Kom m unstyrelsens a rb etsutskott, som har till ansvar a tt sköta
upphandlingarna i kom m unen.

Åsa W ä rlin d e r (C), K lim atnäm ndens ordförande
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A ntagande av bestäm m elser om om ställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att anta bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) i sin helhet att gälla från och med att förtroendeuppdragen
påbörjas efter valet 2014 samt
att bestämmelserna även ska tillämpas på de förtroendevalda som far fortsatt
uppdrag från valet 2014 och som inte har omfattats av bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).

Sam m anfattning

I syfte att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv
och förtroendeuppdrag har Sveriges kommuner och landsting utformat ett
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensionsförmåner för
förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna ska kunna tillämpas för
förtroendevalda, som tillträder efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller även i vissa delar för förtroendevalda, som i tidigare uppdrag inte har
omfattats av PBF eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Val- och förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 18 augusti 2014,
§ 35. Deras beslut överensstämmer med kommunstyrelsekontorets förslag till
beslut daterat den 20 augusti 2014.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelse om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet att gälla från och med att
förtroendeuppdragen påbörjas efter valet 2014 samt
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att bestämmelserna även ska tillämpas på de förtroendevalda som får fortsatt
uppdrag från valet 2014 och som inte har omfattats av bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Vidare föreslås att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att
uppdatera och föreslå ändringar av bestämmelser om ersättning till
kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS 2014) i de delar som
påverkar de pensionsgrundande beloppen så att de nya förtroendevalda
omfattas efter valet, att uppdra åt kommun-styrelsekontoret att ta fram förslag
till Riktlinjer och anvisningar om omställningsstöd samt pensionsförmåner
(inklusive Riktlinjer för rapportering av pensionsbehållning), att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att föreslå ändring av reglementet för val- och
förtroendemannanämnden så att de beslutar om omställningsåtgärder för
förtroendevalda samt att finansiering för 2014 hanteras inom befintlig ram.
För 2015 ska den ökade kostnaden för pensionsavsättningar samt
omställningsstöd inrymmas inom nämndernas befintliga ramar.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 197,
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets
förslag från den 20 augusti 2014. Socialdemokraternas ledamöter deltog
inte i beslutet. De meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 108, för
egen del beslutat att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera och
föreslå ändringar av bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS 2014) i de delar som påverkar de
pensionsgrundande beloppen så att de nya förtroendevalda omfattas efter
valet, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till Riktlinjer
och anvisningar om omställningsstöd samt pensionsförmåner (inklusive
Riktlinjer för rapportering av pensionsbehållning), att uppdra åt
kommunstyrelsekontoret att föreslå ändring av reglementet för val- och
förtroendemannanämnden så att de beslutar om omställnings-åtgärder för
förtroendevalda samt att finansiering för 2014 hanteras inom befintlig ram.
För 2015 ska den ökade kostnaden för pensionsavsättningar samt
omställningsstöd inrymmas inom nämndernas befintliga ramar och föreslagit
kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sam m anträde

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

Expedieras till:
Gunilla Ejefors-Lublin
Carina Norrbacka för vidarebefordran till berörda
Val- och förtroendemannanämnden
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nyem ission i Stockholm sregionens Försäkrings AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att acceptera den föreslagna nyemissionen.

Sam m anfattning

Sigtuna kommun ansöker om att få bli delägare i Stockholmsregionens För
säkrings AB. Detta är i linje med bolagets strategiska plan och medför ingen
ändring av bolagsordningen. Enligt bolagsordningens § 14 ska en ändring av
bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget underställs
samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Enighet krävs för
att processen ska kunna fullföljas.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot Stockholmsregionens
Försäkrings AB:s förslag och föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2014 att
kommunsfullmäktige beslutar att acceptera den föreslagna nyemissionen.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 juni 2014, § 181, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 23 maj 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2013, § 109,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sam m anträde

Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
Expedieras till: Stockholmsregionens Försäknings AB, ekonomiavdelningen
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Fusion av N orrtälje Stadsnät Etanet AB med Norrtälje Energi AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna fusion av Norrtälje Stadsnät Etanet AB och Norrtälje
Energi AB.

Sam m anfattning

Norrtälje Stadsnät Etanet AB (NESAB) drivs sedan 2010 som ett dotterbolag
till Norrtälje Energi AB (NEAB). Från och med 2014 har verksamheten
förändrats så att Norrtälje Stadsnät Etanet ska fokusera på utveckling av det
passiva bredbandsnätet i Norrtälje kommun. Rollen som kommunikationsoperatör har lagts ut på extern utförare. Med anledning av verksamhetsför
ändringen föreslår Norrtälje Energi AB i skrivelse daterad den 4 juni 2014 att
Norrtälje Stadsnät Etanets verksamhet fusioneras till moderbolaget Norrtälje
Energi.
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB godkände förslaget tillfusion den 11
juni 2014.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 juni 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna fusion av Norrtälje Stadsnät
Etanet AB och Norrtälje Energi AB.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 198, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 13 juni 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 110,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

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

Expedieras till: Norrtälje Energi AB
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Dnr KS 14-1640 046

Fastställande av låneram för 2015 sam t målsättning för upplåning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att för 2015 fastställa en total låneram för kommunen på 2 000 mnkr
inklusive koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2015 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr
exklusive koncernkredit,
att för 2015 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen
på 2 150 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget,
att uppdra till Norrtälje kommunhus AB att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 825 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna 570 mnkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncemkontokredit, under
2015 med 570 mnkr till maximalt 2 000 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2015 samt
att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtagande som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och strategichef.
Sam m anfattning

Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2012. Av policyn framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa
en total låneram inklusive koncernkredit. För att kommunen ska kunna nyttja
sitt medlemskap i Kominuninvest behöver kommunstyrelsen meddela ett
beslut om belopp för nyupplåning samt beslut om delegation från
kommunstyrelsen.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att för 2015 fastställa en total låneram för
kommunen på 2 000 mnkr inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal
upplåning 2015 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr exklusive koncern
kredit, att för 2015 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus ABkoncernen på 2 150 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget, att
uppdra till Norrtälje kommunhus AB att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 825 mnkr, att kommunstyrelsen under år
2015 har rätt att nyupplåna 570 mnkr, det vill säga öka kommunens låne
skulder, exklusive koncernkontokredit, under 2015 med 570 mnkr till
maximalt 2 000 mnkr, att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta
lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under 2015 samt att skuldebrev, derivat, utlåning och
borgensåtagande som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfull
mäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av
följande befattningshavare: koncernredo-visningsansvarig, ekonomichef och
strategichef. Vidare föreslås kommun-styrelsen besluta att lconcernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strategichef har rätt att för kommunstyrel
sens räkning under år 2015 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under 2015 med totalt 570 mnkr, att koncernredovisningsansvarig,
ekonomichef eller strategichef har rätt att för kommunstyrelsens räkning
under år 2015 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2015 samt att
kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunful-lmäktiges
beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 199, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 13 augusti 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 111, för
egen del beslutat att koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller
strategi chef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2015
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2015 med totalt 570
mnkr,
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att koncernredovisningsansvarig. ekonomichef eller strategichef har rätt att
för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2015 samt att kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag
enligt ovan och föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutande sam m anträde

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

Expedieras till: KSK ekonomiavdelningen
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Dnr KS 14-1641 045

Finansiering och godkännande av Roslagsbostäders nyproduktion av 22
lägenheter i kvarteret Göken, N orrtälje stad

Lotta Lindblad Söderman (M), Sune Alm (S) och Christina Pettersson (S)
anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna Roslagsbostäders nyproduktion av lägenheter i kvarteret
Göken till ett belopp om 39,7 rnnkr inklusive markköp samt
att godkänna ett räntepåslag om 1% for lån på ovanstående investering
under fem år.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Sam m anfattning

Enlig ägardirektiven ska Roslagsbostäder öka sitt byggande av hyresrätter.
Roslagsbostäder har fått ett erbjudande av PEAB att förvärva mark inom
kvarteret Göken för uppförande av 22 hyreslägenheter. För att kunna fullfölja
projektet behöver Roslagsbostäder ett lånelöfte. Detaljplan och bygglov
finns. Styrelsen i NKAB ställer sig positiv till investeringen.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna Roslagsbostäders nyproduktion av
lägenheter i kvarteret Göken till ett belopp om 39,7 rnnkr inklusive markköp
samt att godkänna ett räntepåslag om 1% för lån på ovanstående investering
under fem år.
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Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 200, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 13 augusti 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 112,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. Miljöpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutande sam m anträde

Yrkanden:
Kjell Jansson (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V)
- att räntepåslaget ska vara 0,5%.
Ingrid Landin (MP)
- inget räntepåslag ska tas ut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Roslagsbostäder AB
KSK ekonomiavdelningen
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Dnr KS 14-1642 206

Antagande av kom plettering av taxa för ärenden enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
atL med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen anta följande tillägg till
tabell 14 i gällande plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa:
”Ärende, Anmälan enligt PBL § 9:4a (eventuellt startbesked samt
slutbesked inkluderat), Kostnad: 2.500 kronor” samt
att tillägget i taxan ska gälla från och med den 1 oktober 2014.

Sam m anfattning

Den 2 juli 2014 trädde ändringar i Plan- och bygglagen i kraft, som innebär
att vissa tidigare bygglovspliktiga åtgärder befrias från bygglov. För dessa
åtgärder krävs i stället en anmälan där bygg- och miljönämnden ska fatta
beslut om start- och slutbesked. För att stimulera nyttjandet av den nya
lagstiftningen föreslås ett tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa samt mätoch karttaxa.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 augusti 2014 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslagen komplettering av
taxan remitteras till bygg- och miljönämnden för svar senast den 19
september 2014. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att med stöd
av 12 kap 10 § plan- och bygglagen anta följande tillägg till tabell 14 i
gällande plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa: ”Ärende, Anmälan
enligt PBL § 9:4a (eventuellt startbesked samt slutbesked inkluderat),
Kostnad: 2.500 kronor” samt att tillägget i taxan ska gälla från och med den 1
oktober 2014.
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Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 201, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 26 augusti 2014.
Ärendet har remitterats till bygg- och miljönämnden, som behandlar det vid
sammanträde den 17 september 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 113,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sam m anträde

Yrkanden:
Mats Hultin (M)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
KS K ekonomiavdelningen
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Borgensåtagande för Roslagens flygklubb
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att bevilja kommunal borgen för lån om maximalt 1 000 tkr till och med
2024 för Roslagens flygklubb för nybyggnation av hangar.

Sam m anfattning

Som en följd av nedläggningar av fler flygplatser för allmänflyget i
Stockholmsområdet har Roslagens Flygklubb fått en ökad efterfrågan på
hangarplatser på Mellingeholms flygplats. För att möta behovet behöver
flygklubben tillskapa ytterligare hangarplatser. Med anledning härav har de
inkommit med en ansökan om kommunal borgen för topplånet.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen för lån om
maximalt 1 000 tkr till och med 2024 för Roslagens flygklubb för nybygg
nation av hangar.
Politisk beredning

Arbetsutskottet härvid sammanträde den 3 september 2014, § 202, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 25 augusti 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 114,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sam m anträde

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

Expedieras till: Roslagens Flygklubb, KSK ekonomiavdelningen
Justerandes sign
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VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården - fastställande av verksam hets
område
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvattenavlopp i
Åkerö, Västergården enligt fastighetslista bifogad kommunstyrelse
kontorets skrivelse från den 12 augusti 2014,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 5 november 2012, § 181,
om verksamhetsområde för Åkerö, Västergården samt
att storleken på de avgifter som ska erläggas bestäms av den vid varje
tidpunkt gällande VA-taxa då kommunen anvisar förbindelsepunkt för
respektive fastighet.

Sam m anfattning

Bilagorna i beslutet om kommunalt verksamhetsområde för Åkerö Väster
gården, som kommunfullmäktige fastställde den 5 november 2012, § 181, har
visats sig innehålla vissa felaktigheter. Exempelvis har en del fastigheter
inom området angetts med fel fastighetsbeteckning. För att rätta till
felaktigheterna så att verksamhetsområdet motsvarar de fastigheter, som
ursprungligen avsågs och som är under utbyggnad behöver
kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut och meddela ett nytt.
Tjänstem annaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområdet för
dricksvatten och spillvattenavlopp i Åkerö, Västergården enligt fastighetslista
bifogad kommunstyrelse-kontorets skrivelse från den 12 augusti 2014 samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 5 november 2012, § 181,
om verksam-hetsområde för Åkerö, Västergården.
forts
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Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 203, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 12 augusti 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 september 2014, § 115,
föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutande sam m anträde

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

Expedieras till:

Justerandes sign

KSK vatten- och avloppsavdelningen
KSK ekonomiavdelningen
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Antagande enligt PBL 5:27 - Detaljplan för fastigheten Tälje 3:187 och
Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad

Ärendet utgår.
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Dnr ICS 14-2 102

Val av ersättare i socialnäm nden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
att

till ersättare i socialnämnden välja Ingrid Melin (S), Väddö

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2014, § 150, beviljat
Ulrika Lyman (S) entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Beslutande sam m anträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (M) redovisar valberedningens
förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

Socialnämnden
Ingrid Melin
PA/lön
Registret
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr KS 14-661 042
Månadsrapport per april 2014 för kommunen och bolagen
Månadsrapport per maj 2014 för kommunen och bolagen

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 2014-07-08, ny ledamot och
ersättare för socialdemokraterna

Ordföranden Nils Matsson (M) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare för den gångna mandatperioden och riktar ett speciellt tack till 1:e
och 2:e vice ordföranden för gott samarbete.
1:e vice ordföranden Sune Alm (S) tackar också ordföranden för gott
samarbete under mandatperioden.
Ordföranden meddelar också att kommunfullmäktiges middag med anledning
av mandatperiodens slut kommer att äga rum den 24 oktober och inbjudan
sänds ut inom kort.
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