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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Norrtälje Sportcentrum, måndagen den 19 december 2016 kl 15:03–15.14

Beslutande

Ledamöter

Ulrika Falk (S)
Olle Janson (S)
Hanna Stymne Bratt (S)
Lenneke Sundblom (S), tjg. ersättare
Margareta Lundgren (S)
Berit Jansson (C)
Anders Olander (C)
Ingrid Landin (MP)

Kjell Jansson (M)
Stina Berg (M), tjg. ersättare
Henrik Hedensiö (M), tjg ersättare
Staffan Tjörnhammar, tjg. ersättare
Bo Wetterström (M), tjg. ersättare
Catarina Wahlgren (V)
Mikael Strandman (SD)

Ersättare

Conny Andersson (S)
Kerstin Bergström (S)
Mats Wedberg (MP)
Göte Waara (KD)
Anders Fransson (ROOP)

Övriga närvarande

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör
Madeleine Rietschel, t.f. kanslichef
Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör
Madelene Fredriksson, styr- och ledningsstrateg
Christer Hjert, chefsjurist
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Kjell Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 21 december 2016,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Ulrika Falk
Justerare
Kjell Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-01-12
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 198 Dnr 124937

Ändringar i föredragningslistan ............................................................................ 3
§ 199 Dnr 2016-000766 430

Avfallsföreskrifter för Norrtälje Kommun (KLMN 16-266, KLMN 16609) .................................................................................................................... 4
§ 200 Dnr 2016-001802 452

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat
hushållsavfall i Norrtälje kommun (KLMN 15-359)............................................... 5
§ 201 Dnr 2016-001904 206

Antagande av avfallstaxa att gälla från 2017-01-01 (KLMN 16-610).................... 6
§ 202 Dnr 2016-000773 041

Verksamhetsplan 2017-2019 för kommunstyrelsen ............................................. 7
§ 203 Dnr 2016-002009 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 § ........................................ 9
§ 204 Dnr 2016-001544 002

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen ..................................................... 10
§ 205 Dnr 2016-001970 040

Nya arvodesregler för Överförmyndare ............................................................. 11
§ 206 Dnr 2016-000080 001

Kommunstyrelsens valärenden 2016 ................................................................ 13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 198

Dnr 124937

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna i föredragningslistan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att ärende 4 på dagens föredragningslista, Avfallsplan
2017-2019 för Norrtälje kommun, utgår på grund av ärendet inte har
behandlats av arbetsutskottet ännu.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika
Falk yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 199

Dnr 2016-000766 430

Avfallsföreskrifter för Norrtälje Kommun (KLMN 16-266,
KLMN 16-609)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar avfallsföreskrifter för Norrtälje kommun enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 14 december 2016.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun måste det finnas en renhållningsordning som ska
innehålla två delar; föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan.
Föreskrifterna om avfallshantering ska reglera kommunens och
kommuninvånarnas rättigheter och skyldigheter i fråga om hantering av
hushållsavfall. Föreskrifterna reglerar och beskriver det ansvar som både
kommunen, verksamheter och enskilda har i fråga om hantering av avfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 250, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2016.
Förslag till nya avfallsföreskrifter.
Inkomna synpunkter på avfallsföreskrifterna.
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 56, den 11 oktober 2016.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 200

Dnr 2016-001802 452

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av
sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun (KLMN 15359)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommun succesivt ska
införa ett system med fastighetsnära hämtning av sorterat
hushållsavfall i två fraktioner.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och klimatnämnden att
införa systemet och föreslå nödvändiga taxejusteringar av
avfallstaxan för att finansiera införandet.
Sammanfattning av ärendet
I förslaget till Norrtälje kommuns avfallsplan finns mål om ökad
materialåtervinning, vilket innefattar att matavfallet återvinns genom
biologisk behandling. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsekontorets
renhållningsavdelning utrett olika alternativ för att samla in matavfall och
utifrån den politiska beredningen av ärendet föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
Norrtälje kommun succesivt ska införa ett system med fastighetsnära
hämtning av sorterat hushållsavfall i två fraktioner där matavfallet sorteras ut
från resterande avfall. Kostnaderna föreslås finansieras utifrån en höjning av
avfallstaxan baserat på den mest kostnadseffektiva lösningen för att sortera
ut matavfallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 251, den 14 december 2016.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 201

Dnr 2016-001904 206

Antagande av avfallstaxa att gälla från 2017-01-01
(KLMN 16-610)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad avfallstaxa
tillsvidare.
2. Avsnitten i taxan gällande avgift för ”extra slanglängd utöver 10
meter” ändras till ”extra slanglängd utöver 30 meter” och
gångavståndet ”10-30 meter” vid skärgårdshämtning ändras till ”2030 meter” under punkt 3.1.6” i avfallstaxan.
Sammanfattning av ärendet
Avfallstaxan styr hur mycket renhållningens kunder ska betala för att bli av med
sitt avfall. All avfallshantering för hushållsavfallet ska finansieras via
avfallstaxan. Då det i dagsläget råder osäkerhet kring vilka kostnader som
föreligger vid införandet av insamlingssystemet för fastighetsnära hämtning
av sorterat hushållsavfall föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om en
oförändrad avfallstaxa tillsvidare. Vidare föreslås av avsnittet i taxan
gällande avgift för ”extra slanglängd utöver 10 meter” ändras till ”extra
slanglängd utöver 30 meter” och gångavståndet ”10-30 meter” vid
skärgårdshämtning ändras till ”20-30 meter” under punkt 3.1.6” utifrån de
klagomål som inkommit från invånarna sedan förändringen infördes 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 252, den 14 december 2016.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektören
Kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 202

Dnr 2016-000773 041

Verksamhetsplan 2017-2019 för kommunstyrelsen
Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2017-2019 för
kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra redaktionella
ändringar förändringar av verksamhetsplanen.
Reservationer
Kjell Jansson, Stina Berg, Henrik Hedensiö, Staffan Tjörnhammar och Bo
Wetterström, samtliga (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsplanen ingår, utöver kommunens vision och värdegrund,
kommunstyrelsens verksamhetsidé, verksamhetsmål med mått som är
kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål, ekonomiska
förutsättningar och ekonomiska ramar samt kommunstyrelsens
internkontrollplan. Verksamhetsplanen innehåller även de mått för
kommunens mål för god ekonomisk hushållning, en hållbar utveckling, som
kommunstyrelsen föreslog samt kommunens personalmål med mått. Dessa
mål och mått ingår i beslutad Mål och Budget som antogs av
kommunfullmäktige 2016-11-07. Kommunen använder sig av flerårsbudget
och verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2017 med plan för år
2018 och år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 253, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2016.
Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2017-2019.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Berit Jansson (C) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(13)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunstyrelsen

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra
redaktionella förändringar av verksamhetsplanen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med Ulrika Falks tilläggsyrkande
mot Kjell Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommundirektören
Styr- och ledningsstrategen
Ekonomichefen
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(13)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 203

Dnr 2016-002009 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner och lägger motionsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en
motion från vidare handläggning. I kommunfullmäktiges arbetsordning
anges i § 30 ”Kommunstyrelsen skall en gång per halvår redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsekontoret har utarbetat
bilagda redovisning som är uppdaterad till och med den 26 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 255, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 oktober 2016.
Motionsredovisning per den 26 oktober 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 204

Dnr 2016-001544 002

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen entledigar Anna Ingmanson och Marie Jansson som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen utifrån
personuppgiftslagen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en
internrevisor som påpekar fel och brister till den som är
personuppgiftsansvarig. När en nämnd har utsett ett personuppgiftsombud
ska det anmälas till Datainspektionen. Sedan kommunstyrelsen fattade sitt
tidigare beslut i ärendet har dåvarande kanslichefen Anna Ingmanson
avslutat sin anställning i Norrtälje kommun och arkivarie Marie Jansson fått
ändrade arbetsuppgifter vilket gör det nödvändigt att fatta ett nytt beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 256, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2016.
Beslutet ska skickas till
Datainspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 205

Dnr 2016-001970 040

Nya arvodesregler för Överförmyndare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar bilagt föreslag till tillägg/ändring i bilaga
A i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i
Norrtälje kommun (ERS 2016) avseende ersättning till
överförmyndaren samt ersättaren för överförmyndaren och avseende
årsarvode för kommunalråd (c) och att kommunalråd (c) inte tillika
skall vara ordförande i teknik- och klimatnämnden daterat den 28
november 2016.
2. Beslutet gällande överförmyndaren skall gälla retroaktivt från och
med den 1 oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 september 2016 (§ 198) valde kommunfullmäktige en ny
överförmyndare för tiden fram till och med den 31 december 2018. Det
saknas för närvarande regler om ersättning till överförmyndaren i ERS 2016.
Med anledning av detta måste ERS 2016 kompletteras med
ersättningsbestämmelser avseende överförmyndaren. På överförmyndaren
och dennes ersättares önskemål sker dessutom en förändring av
arbetsfördelningen mellan de båda vilket medför att även ersättningen till
ersättaren för överförmyndaren behöver justeras. Med beaktande av detta
föreslås en ersättning till överförmyndaren med 200 000 kr/år och till
ersättaren för överförmyndaren med 100 000 kr/år.
Eftersom centerpartiets nuvarande kommunalråd slutar vid den 31 december
2016 och den ersättare som tillträder den 1 januari 2017 inte tillika skall vara
ordförande i teknik- och klimatnämnden ändras regleringen kring
ersättningen till denne från 85 % till 60 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode. Förändringen motsvara den ersättning som enligt ERS utgår till
ordföranden i teknik- och klimatnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 257, den 14 december 2016.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2016.
ERS 2016 med föreslagna förändringar i bilaga A markerade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

Val- och förtroendemannanämndens beslut, § 33, den 6 december 2016.
Beslutande sammanträde
Moderaterna deltar inte i beslutet avseende delarna som gäller arvodet
avseende årsarvode för kommunalråd (c) och att kommunalråd (c) inte tillika
skall vara ordförande i teknik- och klimatnämnden.
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att beslutspunkt 2 i arbetsutskottets förslag ska gälla
överförmyndaren.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med Ulrika Falks ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutet ska skickas till
Överförmyndaren
Norrtälje kommuns författningssamling
Teknik- och klimatnämndens ordförande
Kommunalråd (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-19
Kommunstyrelsen

§ 206

Dnr 2016-000080 001

Kommunstyrelsens valärenden 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Berit Jansson från de uppdrag som
hon utsetts av kommunstyrelsen från och med den 23 december 2016..
Beslutsunderlag
Yrkanden från Berit Jansson att bli entledigad från de uppdrag som hon
utsetts av kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Berit Jansson (C) yrkar skriftligen att bli entlediga från de uppdrag som
utsetts av kommunstyrelsen från och med den 23 december 2016.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Berit
Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
Beslutet ska skickas till
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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