SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§159

Dnr KS 2019-109

Svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från
Norrtälje sjukhus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 17 januari 2019 har Roslagens oberoende parti föreslagit att en uppröjning ska
ske bakom Norrtälje sjukhus. Gatuparkavdelningen har i frågan meddelat att rensning av träd och sly
i årummet ingår i gallringen som bestäms i deras skötselplaner, men att detta nedprioriterades 2019
till följd av stormen Alfrida. Gallringen förväntas dock återupptas under 2020.

Beslutsunderlag
§110 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten
från Norrtälje sjukhus

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Gatuparkavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-01
Diarienummer: KS 2019-109

Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Magnus Jegréus (ROOP)
angående utsikten från Norrtälje sjukhus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 1 april 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I en motion från den 17 januari 2019 har Roslagens oberoende parti föreslagit att en uppröjning ska
ske bakom Norrtälje sjukhus. Gatuparkavdelningen har i frågan meddelat att rensning av träd och sly i
årummet ingår i gallringen som bestäms i deras skötselplaner, men att detta nedprioriterades 2019 till
följd av stormen Alfrida. Gallringen förväntas dock återupptas under 2020.

Ärendet
Beskrivning
I en motion från den 17 januari 2019 har Roslagens oberoende parti föreslagit att ”Norrtälje kommun
ger i uppdrag till vederbörande enhet att röja upp bakom Norrtälje Sjukhus”.
Som motivation till detta ges att det kan ge upphov till en trevligare vy från sjukhuset.
Gatuparkavdelningen har utifrån detta meddelat att rensning av träd och sly i årummet ingår i
gallringen som bestäms i deras skötselplaner, men att detta nedprioriterades 2019 till följd av stormen
Alfrida. Gallringen förväntas dock återupptas under 2020.
Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Förslaget ryms inom nuvarande skötselplaner.

Förvaltningens analys och slutsatser
Ej tillämpligt.
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Tidplaner
En rensning av buskar och sly förväntas ske under 2020.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Motion från Magnus Jegreus (ROOP) angående utsikten från Norrtälje sjukhus

Beslut skickas till
Gatuparkavdelningen
Motionären
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Motion till Kommunfullmäktige, Norrtälje kommun.
20190117
Från Roslagens Oberoende Parti
Magnus Jegréus, Gruppledare ROOP.
Angående utsikten från Norrtälje Sjukhus.
Förbi sjukhuset, mittemot Sandkilen, ser det oröjt och fult ut.
En uppstädning och röjning av buskar och sly vore på sin plats.
Detta för att patienter på avdelningarna kanske skulle uppskatta en trevligare och vackrare
utemiljö och vy att vila sina ögon på, istället för dagens ovårdade buskar och sly.
Förslagsvis rensa åkanten fram till Vargheden
Mot bakgrund av detta yrkar vi:
att Norrtälje kommun ger i uppdrag till vederbörande enhet att röja upp bakom Norrtälje
Sjukhus

Magnus Jegréus, Gruppledare ROOP

Hur vill du ha det?

?
Varför det?
Roslagens Oberoende Parti
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