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Underskrifter 
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Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign 

Byssan, Rubingatan 2, fredagen den 14 december 2018 kl. 09.30-09.41 

Ledamöter 

Se närvarolista 

Ersättare 

Se närvarolista 

Se närvarolista 

;7;;;;;7ård och Omsorg i Norrtälje, 201::~~:~,,, 

Magnus Blomdahl 

Hanna Stymne Bratt 

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

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje 

2018-12-14 

2018-12-20 Datum då anslaget tas ned 2019-01-11

#l"i:J7 värd och omsorg i Norrtälje 

Magnus Blomdahl 

IUWrngsbosly,kaade 

§§ 113-116 



Ledamöter - Landstinget Parti Närv JA NEJ AVS Ersättare 

Martina Mossberg 
ordförande 

(M) N 

Lars Tunberg (L) F 

Anders Olander (C) F 

Lilja Johansson Lindfors (S) N 

ThoreNyman (S) N 

Magnus Hellström (MP) N 

Ledamöter - kommunen 

Hanna Stymne-Bratt (1:e vice 
ordf)) 

(S) N 

Kerstin Bergström (S) F 

JaneTrepp (C) N 

Ingrid Lantlin (MP) N 

Britt-Inger Kjellberg (M) F 

Lotta Lindblad Söderman (M) N 

Ersättare - kommunen 

Conny Andersson (S) Ntj Ersätter Kerstin Bergström 

Carina Jansson (C) N 

Catharina Erdtman (S) N 

Ingmar Wallen (M) Ntj Ersätter Britt-Inger Kjellberg 

Ethel Söderman Sandin (S) N 

Hans Andersson (L) F 

Ersättare - Landstinget 

Christian Söderman (M) Ntj Ersätter Anders Olander 

Olov Holst (M) N 

MargarethaAkerberg (KD) Ntj Ersätter Lars Tunberg 

Sven Inge Nylund (S) N 

Olle Jansson (S) N 

Catarina Wahlgren (V) F 
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'fjänstemän Närv 

Christian Foster N 

Catharina Johansson N 

Henrik Hagblom N 

Åke Strandberg N 

Pär Dahlqvist N 

Justerandes sign IUtdragsbesteka,de 
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§ 113 Dnr1752 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 

1. Direktionen utser Hanna Stymne Bratt (S) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 

2. Justeringen sker senast den 20 december 2018. 

Justerandes sign U<drngsbesty,kaodeI 
(}1/1}1 
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§ 114 Dnr1814 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Föreliggande dagordning godkänns. 

Justerandes sign IUtdrngsbesty•aade 

mM I~ 
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§ 115 Dnr 2018-000269 049 

Beslut om medlemsbidrag till Kommunalförbundet 
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje för 2019 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att medlemsbidraget till Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje för 2019 ska vara 1 584,4 miljoner kronor för 
Stockholms läns landsting. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att medlemsbidraget till Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje för 2019 ska vara 1 129,3 miljoner kronor för Norrtälje 
kommun. 

* Protokollsanteckning bilaga 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen ska Kommunalförbundets förslag till budget för 
nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna, som ska godkänna 
budgetram.en innan budgeten fastställs. Därefter bestämmer förbunds
direktionen storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till 
förbundet. 

För verksamhetsåret 2019 föreslås fullmäktige i Stockholms läns landsting 
besluta om ett medlemsbidrag ti.11 förbundet om 1 584,4 miljoner kronor och 
fullmäktige i Norrtälje kommun ett medlemsbidrag om 1 129,3 miljoner 
kronor. 

Beslutsgång 
Hanna Stymne Bratt (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), 
Thore Nyman (S), Catharina Erdtman (S), Ethel Söderman Sandin (S), Sven
Inge Nylund (S), Olle Jansson (S) och Ingrid Landin (MP) önskar lägga 
protokollsanteckning. 

Direktionen för Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna 
önskemålet om att ti.11 protokollet bilägga protokollsanteckning. 

Justerandes sign 

https://budgetram.en
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1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun 0mmmunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign IUWrngsbestyrnaode 

mailto:0mmmunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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§ 116 Dnr 2018-000071 

Verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019 för 
kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att anta fö1-valtningens förslag till budget 2019 och plan 
2020-2021 för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 

2. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att till nästa direktion 
återkomma med en detaljerad verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje (I-CSON) syftar "budgetprocess och verksamhetsplanering [ ...] till 
att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till 
kommunalförbundet . . . ". KSON ansvarar därvid för att "dess budget-, 
boksluts- och verksamhetsplane1-ingsprocess är i överensstämmelse med 
ordinarie budget-, boksluts- och verksamhetsprocesser hos respektive 
medlem" och för att "upprätta underlag till budget för förbundets verksam
het för nästföljande år" samt "en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden"(§ 15). 

Under 2018 fattade fullmäktige i Norrtälje kommun beslut inför 2019 den 
10 december 2018 och fullmäktige i Stockholms läns landsting den 
11-12 december 2018. Därefter kan KSON direktion fastställa sin slutgiltiga 
verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019. 

Beslutsgång 

Hanna Stymne Bratt (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), 
Thore Nyman (S) och Ingrid Landin (MP) deltar inte i beslutet. 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt för
valtningens förslag. 

Justerandes sign IUtd,agsbes<yrlurnde 
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Beslutet ska skickas till 

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 

Justerandes sign IUWragsbeslyOOmde 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se


Protokollsanteckning angående ärende 3 Beslut om medlemsbidrag till 
kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hänvisar till det budgetförslag som vi lämnade i 
kommunfullmäktige då vi har avsatt 10.8 mkr mer till kson under 2019 i medlemsavgift. 

De dryga 10 miljonerna som skiljer i förslagen till medlemsavgift från S och Mp gentemot 
den gällande budgeten från alliansen, möjliggör att kommunalförbundet kan säkerställa att 
förebyggande och öppna verksamheter såsom äldrekollo, träffpunkter för äldre och öppna 
förskolan kommer att vara kvar och utvecklas. 

Hanna Stymne Bratt (S) Ingrid Landin ( Mp) 

/JIIIY/ 
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