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Sammanträdesdatum

2014-12-15
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47

Beslutande

Ledamöter

Ulrika Falk (S), ordförande
Olle Jansson (S)
Hanna Stymne Bratt (S)
Alexander Srndovic (S), § 189
Margareta Lundgren (S)
Berit Jansson (C)
Anders Olander (C)
Mats Wedberg (MP), tjg ersättare

Kjell Jansson (M)
Bino Drummond (M)
Mats Hultin (M)
Lotta Lindblad Söderman (M)
Karin Karlsbro (FP)
Anders Fransson (ROOP), tjg. ersättare
Mikael Strandman (S)
Kristian Krassman (S), tjg. ersättare §§
186-188

Ersättare

Stina Berg (M)
Henrik Hedensiö (M)
Ulla-Britt Pettersson (KD)
Ingmar Ögren (SD)

Lenneke Sundblom (S)
Conny Andersson (S)
Kerstin Bergström (S)
Tommy Lundqvist (C)
Camilla Rydstrand (MP)

Övriga närvarande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Kjell Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret den 19 december 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Ulrika Falk
Justerare
Kjell Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-15

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-01-13

§§ 186-189
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Revidering av kommunstyrelsens förslag 2014-12-01 avseende
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§ 186

Dnr 1213-20

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringen i föredragningslistan
vilken innebär att ett ärende tillkommer, Revidering av kommunstyrelsens
förslag 2014-12-01 avseende Komplettering till Verksamhetsplan 2014-2016
för budget 2015 och plan 2016-2017 inklusive ersättning till utförare samt
antagande av taxor och avgifter, som behandlas som ärende sex på
föredragningslistan.
Beslutande sammanträde
Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringen i
föredragningslistan vilken innebär att ett ärende tillkommer, Revidering av
kommunstyrelsens förslag 2014-12-01 avseende Komplettering till
Verksamhetsplan 2014-2016 för budget 2015 och plan 2016-2017 inklusive
ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter, som behandlas
som ärende sex på föredragningslistan.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringen i
föredragningslistan och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
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§ 187

Dnr 2014-002552 003

Antagande av respektive nämnds reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera till protokollet att berörda nämnder har
beretts möjlighet att yttra sig över förslagen till reviderad b-del av
reglementet för respektive nämnd och att de yttranden som inkommit inte
har föranlett någon förändring av kommunstyrelsens tidigare förslag den 1
december 2014, § 164.
Sammanfattning av ärendet
Berörda nämnder har beretts möjlighet att yttra sig över förslagen till
reviderad b-del av reglementet för respektive nämnd. De yttranden som
inkommit har inte föreslagit några förändringar. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade att dra ut ärendet från sammanträdet med motiveringen att det inte
är den avgående nämnden som ska yttra sig om reglementet inför en ny
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 december 2014.
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§ 188

Dnr 2014-002632 00

Godkännande av Norrtälje kommuns förvärv av aktier i
Norrtälje Tak och fasad AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna att Norrtälje Kommun förvärvar samtliga aktier i Norrtälje
Tak & Fasad AB, 556142-0968 för
11 630 000 (elvamiljonersexhundratrettiotusen) kronor.
2. Finansiering sker genom framtida exploateringsintäkter gällande
hamnområdet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår, i tjänsteutlåtande daterat den 8 december,
att kommunfullmäktige godkänner förvärvet av samtliga aktier i
Norrtälje Tak & Fasad AB, 556142-0968 för 11 630 000 kronor. Bolaget
som avses äger fastigheten Tälje 3:238 i hamnområdet vilket ingår i
Norrtälje hamn ut- och ombyggand. Köpet av bolaget är nödvändigt för att
planerad ut- och ombyggnad ska kunna framskrida enligt tidsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2014.
Överlåtelseavtal den 10 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 december 2014, § 316.
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§ 189

Dnr 2014-002595 041

Revidering av kommunstyrelsens förslag 2014-12-01
avseende Komplettering till Verksamhetsplan 20142016 för budget 2015 och plan 2016-2017 inklusive
ersättning till utförare samt antagande av taxor och
avgifter
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra punkt 2 i sitt förslag till
kommunfullmäktige den 1 december 2014, § 161, gällande reviderad
verksamhetsplan med budget för 2015-2017 med taxor för 2015 till
följande lydelse ”Fastställa bidragsnivåer (peng) för förskola,
pedagogisk omsorg, natt- och helgomsorg, fritidshem enligt förslaget
den 15 december, Komplettering till VP 14-16”.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera beslutsförslag nr 16 och 17 i förslaget till reviderad
verksamhetsplan med budget för 2015-2017 med taxor för 2015 till
kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med sjukvårds- och
omsorgsnämnden återkomma till fullmäktige den 16 februari 2015,
med reviderat förslag gällande ersättningar för särskilt boende och
ersättning för hemtjänst i enlighet med de direktiv som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2014-12-15
Sammanfattning av ärendet
Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet har det framkommit att fel
belopp återfinns i tabellen gällande ersättningar inom pedagogisk omsorg för
barn- och skolförvaltningen (sid 19) i förslag till komplettering av
Verksamhetsplan 2014-2016). Tabellen föreslås bytas ut mot den korrekta
tabellen, daterat 2014-12-15 , och att kommunfullmäktige fastställer
beloppen enligt denna tabell. Rättelsen avser peng för pedagogisk omsorg,
natt – och helgomsorg. Då Sjukvårds- och omsorgsnämnden inkommit med
äskanden om medel för prisjusteringar efter det att kommunstyrelsen den
1 december 2014 beslutat om ”Komplettering till Verksamhetsplan 2014-
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2016” föreslås att frågorna om ersättningsnivåer återremitteras till
kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen i samarbete med sjukvårds- och
omsorgsnämnden ska utreda behov av prisjusteringar samt ta fram förslag till
prisjusterade ersättningsbelopp. Av vikt är såväl att prisjusteringen utgår
ifrån ett identifierat behov hos medborgarna samt att skapa sunda villkor för
leverantörer av vård- och omsorgstjänster. Som en följd av återremitteringen
av ärendet utgår tabellen på sid 35 om ersättningar inom LOV särskilt
boende och LOV hemtjänst.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson, Bino Drummond, Mats Hultin, Lotta Lindblad-Söderman,
samtliga (M) och Karin Karlsbro (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 december 2014.

Justerandes sign

•

Förslag daterat 2014-12-15, avseende bidragsnivåer ersättningar
inom pedagogisk omsorg, barn-och skola tillhörande Komplettering
till Verksamhetsplan 2014-2016.

•

Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2014, § 161.

•

Förslag till Komplettering till verksamhetsplan 2014 – 2016 för
budget 2015 och plan 2016-2017 inklusive ersättning till utförare
samt taxor och avgifter den 1 december 2014.
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