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2014-01-20 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Annette Feldt 
08-523 019 23 
annette.feldt@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Måndagen den 3 februari 2014 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin,  

plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 
 

 
 
 
 
 
Ärenden: 

1.  Upprop 
 

2.  Protokollets justering 
 

3.  Ändringar i dels föreskriften för gångbanerenhållning, dels  
de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln samt dels  
de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och 
miljö  
Bil A:1, Dnr KS13/374 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll den 13 december 2013, § 251 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 november 2013  
Förslag till ändringar i föreskrifterna, bil 1-3  
Tekniska nämndens beslut den 12 december 2013, § 166  
Miljönämndens beslut den 10 december 2013, § 183  
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4.  Fastställande av Södertörns Brandförsvarsförbunds taxa för 
sotning och brandskyddskontroll 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2014 
Bil A:3, Dnr KS14/23 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 31 januari 2014, §  
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2013  
Förslag till taxa för sotning  
Förslag till taxa för brandskyddskontroll  
 

5.  Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns 
Brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej 
kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2014 
Bil A:4, Dnr KS14/23 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 31 januari 2014, §  
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2013  
Förslag till taxa för material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst 
enligt lagen om skydd mot olyckor  
Direktionens beslut den 16 december 2005, § 80   
 

6.  Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun – förslag  
till nytt system 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2014 
Bil A:5, Dnr KS14/33 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 31 januari 2014, §  
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2014 
PM den 20 januari 2014  
 

7.  Avsägelser av uppdrag 
Bil A:2, Dnr KS14/4  
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8.  Ev val  
Dnr KS13/4  
 

9.  ”Är döden snabbare än kommunen?” 
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till 
äldreomsorgsnämndens ordförande  
Bil A:191, Dnr KS 13/7 

 

 
Karin Östlund 
Kommunfullmäktiges ordförande  
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