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1 (35)

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesruni Norrtälje, k l 18.00-18.40

Beslutande

Enligt

Övriga deltagande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Utses alt justera

Ulrika Falk (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret måndagen den 11 mars 2013

Underskrift

Sekreterare jtu^
Britt-Marie Bohlin

förteckning

Ordförande

Paragrafer 39-61

...V....
Kiel/Jansson

Justerande

JZ

..>...T...,TT.
Ulrika Falk

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

Kommunstyrelsen
2013-03-11
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2013-03-13

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret
Underskrift
Utdragsbe styrkande
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2013-04-04
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Ulrika Falk (2:a vice)
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Kerstin Bergström
Catarina Wahlgren
Mats Wedberg
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Göran Pettersson
Lotta Lindblad-Söderman
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Sören Forslund
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Tommy Lundqvist
Åsa Wennerfors
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Gary Park
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S
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Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret måndagen den 11 mars
2013.
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Besvarande av motion från Bernt Grönblad (SD) om införande av
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2011.
Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar införa systemet med
medborgarförslag, att förslagsställaren ges yttranderätt i fullmäktige eller
behandlande nämnd samt att kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras
med närmare bestämmelser om handläggning och beredning av förslagen.
Yttrande
Om kommunfullmäktige har beslutat att systemet med medborgarförslag ska
tillämpas kan medborgarförslag väckas av alla personer, som är folkbokförda i
kommunen oavsett ålder och medborgarskap. Processen for handläggning av
ärenden inkomna genom medborgarförslag är förhållandevis tidskrävande.
För att möta medborgarnas krav på snabb information, kommunikation och
dialog håller Norrtälje kommun i stället på att implementera åinktionen
"Superservice". Genom denna service kan frågor besvaras och ärenden/
önskemål behandlas snabbt, exempelvis per telefon, via mail eller andra
sociala medier.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om frågan/ärendet inte kan avgöras av en tjänsteman på delegation så
vidarebefordras den till den nämnd, som har mandat att fatta beslut i frågan. A r
ärendet av principiell natur går den vidare till kommunfullmäktige.
I skrivelse daterad den 17 december 2012 föreslår den borgerliga majoriteten
att motionen avslås med hänvisning till pågående implementering av
funktionen superservice.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 februari 2013, § 52, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 17 december 2012. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Ulrika Falk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Ingrid
Landin (MP)
- bifall till motionen
Kjell Jansson (M)
- bifall till arbetsutskottets forslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Besvarande av motion från Kristian Kl assman (S), Hanna Stymne Bratt
(S) och Catarina Wahlgren (V) om utökad rätt till barnomsorg för
arbetslösa och föräldralcdiga föräldrar och vårdnadshavare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens
yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter och
tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2012,
§103. Motionärerna vill att Norrtälje kommun tar fram en modell där man
erbjuder arbetslösa och föräldralediga barnomsorg 30 timmar i veckan i stället
för dagens 15 timmar per vecka.
Yttrande
Barn- och skolnämnden behandlade motionen den 17 december 2012, § 146.
Med hänvisning till alt barn- och skolkontoret årligen behandlar 100-150
ansökningar om dispens från 15-timmarsregeln gav barn- och skolnämnden
kontoret i uppdrag att inför budget och verksamhetsplan 2014-2015 utreda en
modell för att erbjuda arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare utökad tid
i förskoleverksamheten. Barn- och skolnämnden föreslår i yttrande att
motionen därmed kan anses som besvarad.
I skrivelse daterad den 30 januari 2013 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen kan anses som besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens
yttrande.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 februari 2013, § 53, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens torslag
från den 30 januari 2013. Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) med instämmande av Ingrid Landin (MP) och Catarina
Wahlgren (V)
- bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

