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Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.20
18.00-18.40

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sören Karlsson, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Annika Johansson, controller
Tommie Eriksson, bitr kommundirektör
Christina Nilsson, kanslichef
Eva Kutscher, tekniska kontoret
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 27 oktober 2009, kl 13.00

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Berit Jansson

Paragrafer

234-276

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
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Elisabeth Björk

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-10-26

Datum för
anslags uppsättande

2009-10-28

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.................................................................
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Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn

LEDAMÖTER
Kjell Jansson
Mats Hultin
Ann S Pihlgren
Göran Pettersson
Berit Jansson
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Åke Malmström
Elisabeth Björk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Aleksandar Srndovic
Bertil Karlsson
OBSERVATÖR
Mats Dannewitz-Linder
ERSÄTTARE
Lotta Lindblad-Söderman
Birgitta Lagerlund
Kjell Johansson
Ingmar Wallén
Åsa Wärlinder
Kurt Pettersson
Christina Frisk
Alf Werlinder
Kerstin Bergström
Kjell Drotz
Margareta Lundgren
Kristian Krassman
Lenneke Sundblom
ERSÄTTARE OBSERV.
Ingrid Landin
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KS § 234
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 27 oktober
2009, kl 13.00.
_________
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Dnr KS09-1394 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2010
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona
för år 2010.

Bakgrund
Den borgerliga majoriteten har i skrivelse 2009-09-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona för år 2010.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 296 föreslagit enligt den
borgerliga majoritetens skrivelse 2009-09-16. Socialdemokraterna yrkade bifall till förslaget.
__________
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Dnr Ks 09-805 041

Förslag till Mål och budget 2010-2012
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej
i beslutet att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma mål för 2010 – 2012 som ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål för 2010 – 2012 som ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
att texten i Mål och budget 2010-2012 ändras enligt följande:
Sid 12. Kommunstyrelsen, räddningstjänst; ”Utbildnings- och informationsinsatser upphör, minskad inkomst ” ändras till ”Intäktsfinansierad utbildning till företag e.d. upphör”.
Sid 14: Socialnämnd: ”Medel enligt höstproposition (finansieringsprincip)” ändras till ”Medel enligt budgetproposition (finansieringsprincip)”.
Sid 15: Barn- och skolnämnd ”Medel enligt höstproposition (finansieringsprincip)” ändras till ”Medel enligt budgetproposition (finansieringsprincip)”
.
Kommunstyrelse
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål för 2010 – 2012 avseende kommunstyrelsens verksamheter som
ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
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KS § 236 forts
att bevilja kommunstyrelsen 226 924 tkr i driftbudget för 2010,
att bevilja kommunstyrelsen 230 341 tkr i driftbudget för 2011,
att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
Inventarier: 400 tkr för år 2010 och 400 tkr för år 2011
IT – investeringar: 15 000 tkr för år 2010 och 15 000 för år 2011
Räddningstjänstens investeringar: 4 000 tkr för år 2010 och 4 000
för år 2011,
att bevilja kommunstyrelsen 40 000 tkr i investeringsanslag för år
2010 och 40 000 tkr för år 2011,
att bevilja kommunstyrelsen 6 750 tkr för år 2010 och 6 750 tkr för
år 2011 för verksamhetsanpassningar fördelat på
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Tiohundranämnd
Övriga nämnder

3 000 tkr
750 tkr
2 000 tkr
1 000 tkr,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandling av
kommunens IT-support riktad till arbetsplatserna,
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra ändrad driftform för
turistbyråverksamheten,
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandling av
kommunens växelfunktion,
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till försäljning av
fastigheter som inte används för kommunal verksamhet eller av
andra skäl bör behållas i kommunal ägo,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda det faktiska underhållsbehovet för lokaler som skall behållas på sikt,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra översyn av kommunens arrendeavtal i samråd med kultur- och fritidsnämnden,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur kostnader för transporter med bil skall kunna minskas,
att uppdra åt kommunstyrelsen att avveckla lokalerna i kommunens
lokalbank.
Val- och demokratinämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende val- och demokratinämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning
2008-2010,
att bevilja val- och demokratinämnden 2 528 tkr i driftbudget för år
2010,
att bevilja val- och demokratinämnden 728 tkr i driftbudget för år
2011.
Förtroendemannanämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende förtroendemannanämndens verksamheter
som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 20082010,
att bevilja förtroendemannanämnden 500 tkr i driftbudget för år
2010,
att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år
2011.
Bygg- och miljönämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende bygg- och miljönämndens verksamheter
som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 20082010,
Justerandes sign
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att bevilja bygg- och miljönämnden 10 259 tkr i driftbudget för år
2010,
att bevilja bygg- och miljönämnden 10 669 tkr i driftbudget för år
2011,
att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner
och inventarier år 2010 och 350 tkr år 2011.
Kultur- och fritidsnämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning
2008-2010,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 88 235 tkr i driftbudget år
2010,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 88 655 tkr i driftbudget år
2011,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 000 tkr i anslag för inventarier och utrustning mm för år 2010 och 1 000 tkr år 2011,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra översyn av
avgiftsnivån vid uthyrning av lokaler.
Socialnämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende socialnämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
att bevilja socialnämnden 135 814 tkr i driftbudget år 2010,
att bevilja socialnämnden 137 784 tkr i driftbudget år 2011,
att bevilja socialnämnden 600 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 200 tkr i anslag år 2011,
Justerandes sign
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att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder mot de brister som
redovisas i Slutrapport efter uppdrag som socialchef 2009-08-26.
Barn- och skolnämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende barn- och skolnämndens verksamheter
som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 20082010,
att bevilja barn- och skolnämnden 782 379 tkr i driftbudget år 2010,
att bevilja barn- och skolnämnden 793 687 tkr i driftbudget år 2011,
att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i anslag för maskiner
och inventarier år 2010 och 5 000 tkr år 2011,
att uppdra åt barn- och skolnämnden att utreda alternativt system i
syfte att effektivisera skolskjutsverksamheten.
Utbildningsnämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende utbildningsnämndens verksamheter som
därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
att bevilja utbildningsnämnden 278 800 tkr i driftbudget år 2010,
att bevilja utbildningsnämnden 270 226 tkr i driftbudget år 2011,
att bevilja utbildningsnämnden 5 000 tkr i anslag för maskiner och
inventarier år 2010 och 5 000 tkr år 2011,
att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda möjligheten att nyttja
gymnasieskolans lokaler även för vuxenutbildning då antalet gymnasieelever minskar i kommunen.
Tiohundranämnd
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål 2010 – 2012 avseende tiohundranämndens kommunala verk
Justerandes sign
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samheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
att bevilja tiohundranämnden 776 492 tkr i driftbiddrag för år 2010,
att bevilja tiohundranämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010.
Övrigt
att fastställa resultatbudget för 2010 och 2011 inklusive plan för
2012 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa balansbudget 2010 och 2011 inklusive plan 2012 för
Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa finansieringsbudget för 2010 och 2011 inklusive plan
för 2012 i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4 % för tiden 2010-01-01 - 2010-12-31,
att i övrigt godkänna förslag till Mål och budget 2010 – 2012,
att gällande uppdrag till kommunstyrelsen, i samråd med barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden, att ta fram förslag till skolpeng är avslutat då beslut om nya bidragsregler till fristående skolor
fattats i respektive nämnd,
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk karaktär.
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för eget budgetförslag 2010-2011.
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Bakgrund
Norrtälje kommun beslutar som tidigare om budget för nämnderna för en tvåårsperiod. Kommunen står inför en ny period med mål och budget för perioden
2010-2011. Inriktningen och ekonomisk plan finns även framtagen för 2012,
dock utan fördelning av anslag på nämnderna.
Förslag till Mål och budget för 2010 remitterades till nämnderna i juni 2009.
Remissvar inkom i augusti 2009.
Tjänstemannaberedning
Föreligger ledningskontorets förslag till Mål och budget 2010-2012 daterad
2009-10-05 med beslutsförslag daterat 2009-09-22.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 297 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-05.Kjell Jansson (M), Berit Jansson (C),
Hans Andersson (FP) och Åke Malmström (KD) yrkar bifall till ledningskontorets förslag till Mål och budget 2010 med beslutsförslag daterat 2009-09-22.
Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet.
Beslutande sammanträde
Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 20102012.
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma mål för 2010
– 2012 som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010 med följande ändringar: att texten i Mål och budget
2010-2012 ändras enligt följande:
Sid 12. Kommunstyrelsen, räddningstjänst; ”Utbildnings- och informationsinsatser upphör, minskad inkomst ” ändras till ”Intäktsfinansierad utbildning till företag e.d. upphör”.
Justerandes sign
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Sid 14: Socialnämnd: ”Medel enligt höstproposition (finansieringsprincip)” ändras till ”Medel enligt budgetproposition (finansieringsprincip)”.
Sid 15: Barn- och skolnämnd ”Medel enligt höstproposition (finansieringsprincip)” ändras till ”Medel enligt budgetproposition (finansieringsprincip)”

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets
förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
Kommunstyrelse
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag
att anta kommungemensam inriktning samt kommungemensamma
mål för 2010 – 2012 avseende kommunstyrelsens verksamheter som
därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010,
att bevilja kommunstyrelsen 226 924 tkr i driftbudget för 2010,
att bevilja kommunstyrelsen 230 341 tkr i driftbudget för 2011,
att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
Inventarier: 400 tkr för år 2010 och 400 tkr för år 2011
IT – investeringar: 15 000 tkr för år 2010 och 15 000 för år 2011
Räddningstjänstens investeringar: 4 000 tkr för år 2010 och 4 000
för år 2011, att bevilja kommunstyrelsen 40 000 tkr i investeringsanslag för år 2010 och 40 000 tkr för år 2011, att bevilja kommunstyrelsen 6 750 tkr för år 2010 och 6 750 tkr för år 2011 för verksamhetsanpassningar fördelat på
Barn- och skolnämnd
3 000 tkr
Utbildningsnämnd
750 tkr
Tiohundranämnd
2 000 tkr
Övriga nämnder
1 000 tkr,
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att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandling av
kommunens IT-support riktad till arbetsplatserna, att uppdra åt
kommunstyrelsen att genomföra ändrad driftform för turistbyråverksamheten, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandling av kommunens växelfunktion, att uppdra åt kommunstyrelsen
att ta fram förslag till försäljning av fastigheter som inte används för
kommunal verksamhet eller av andra skäl bör behållas i kommunal
ägo, att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda det faktiska underhållsbehovet för lokaler som skall behållas på sikt, att uppdra åt
kommunstyrelsen att genomföra översyn av kommunens arrendeavtal i samråd med kultur- och fritidsnämnden, att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur kostnader för transporter med bil skall kunna
minskas, att uppdra åt kommunstyrelsen att avveckla lokalerna i
kommunens lokalbank.
Elisabeth Björk (S) – med instämmande av Bertil Karlsson (V) att bevilja kommunstyrelsen 228 424 tkr i driftbidrag för 2010, att
bevilja kommunstyrelsen 228 841 tkr i driftbidrag för 2011,
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kommunstyrelsen anslag
för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
Inventarier: 400 tkr för år 2010 och 400 tkr för år 2011,
IT-investeringar: 15 000 tkr för år 2010 och 15 000 för år 2011
Räddningstjänstens investeringar: 4000 tkr för år 2010 och 4 000
för år 2011, att bevilja kommunstyrelsen 40 000 tkr i investeringsanslag för år 2010 och 40 000 tkr för år 2011, att bevilja kommunstyrelsen 6 750 tkr för år 2010 och 6 750 tkr för år 2011 för verksamhetsanpassningar fördelat på
Barn- och skolnämnd
3 000 tkr
Utbildningsnämnd
750 tkr
TioHundranämnd
2 000 tkr
Övriga nämnder
1 000 tkr
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandling av kommunens IT-support riktad till arbetsplatserna, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra ändrad driftform för turistbyråverksamheten,
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att avslå uppdraget att genomföra upphandling av kommunens växelfunktion,
bifall till arbetsutskottets förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att
ta fram förslag till försäljning av fastigheter som inte används för
kommunal verksamhet eller av andra skäl bör behållas i kommunalt
ägo, att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda det faktiska underhållsbehovet för lokaler som skall behållas på sikt, att uppdra åt
kommunstyrelsen att genomföra översyn av kommunens arrendeavtal i samråd med kultur- och fritidsnämnden, att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur kostnader för transporter med bil skall kunna
minskas,
avslag på arbetsutskottets förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att
avveckla lokalerna i kommunens lokalbank istället yrkas att uppdra
åt kommunstyrelsen att se över vilka lokaler i kommunens lokalbank
som kan avvecklas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Val- och demokratinämnd
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende val- och demokratinämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja val- och demokratinämnden 2 528 tkr i driftbudget för år 2010, att bevilja val- och demokratinämnden 728 tkr i driftbudget för år 2011.
Elisabeth Björk (S) att bevilja val- och demokratinämnden 3 528 tkr i driftbidrag för 2010 i övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja val- och demokratinämnden 728
tkr i driftbidrag för 2011.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Förtroendemannanämnd
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende förtroendemannanämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja förtroendemannanämnden 500 tkr i driftbudget för år 2010, att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år 2011.
Elisabeth Björk (S) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja förtroendemannanämnden 500 tkr i driftbidrag för 2010 att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbidrag för 2011.
Bygg- och Miljönämnden
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende bygg- och miljönämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja bygg- och miljönämnden 10 259 tkr i driftbudget för år 2010, att bevilja bygg- och miljönämnden 10 669 tkr i driftbudget för år 2011, att bevilja bygg- och
miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010
och 350 tkr år 2011.
Elisabeth Björk (S) –
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja bygg och miljönämnden 10 259 tkr
i driftbidrag för 2010 att bevilja bygg och miljönämnden 10 669 tkr i driftbidrag för 2011 att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 350 tkr år 2011.
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Kultur- och fritidsnämnden
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 88 235 tkr i driftbudget år 2010, att bevilja kultur- och
fritidsnämnden 88 655 tkr i driftbudget år 2011, att bevilja kulturoch fritidsnämnden 1 000 tkr i anslag för inventarier och utrustning
mm för år 2010 och 1 000 tkr år 2011, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra översyn av avgiftsnivån vid uthyrning av
lokaler.
Elisabeth Björk (S) - att bevilja kultur och fritidsnämnden 90 235 tkr i driftbidrag för 2010, att bevilja kultur och fritidsnämnden 90 655 tkr i driftbidrag för
2011, i övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 000
tkr i anslag för inventarier och utrustning mm för år 2010 och 1 000 tkr år
2011, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra översyn av avgiftsnivån vid uthyrning av lokaler.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Socialnämnd
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - mål 2010 – 2012 avseende socialnämndens
verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja socialnämnden 135 814 tkr i driftbudget år 2010,att bevilja socialnämnden 137 784 tkr i driftbudget
år 2011, att bevilja socialnämnden 600 tkr i anslag för maskiner och
inventarier år 2010 och 200 tkr i anslag år 2011, att uppdra åt
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socialnämnden att vidta åtgärder mot de brister som redovisas i Slutrapport efter uppdrag som socialchef 2009-08-26.
Elisabeth Björk (S) - att bevilja socialnämnden 143 259 tkr i driftbidrag för 2010 att bevilja socialnämnden 145 229 tkr i driftbidrag för
2011,
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja socialnämnden 600 tkr i
anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 200 tkr i anslag år
2011,
avslag på att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder mot de
brister som redovisas i Slutrapport efter uppdrag som socialchef
2009-08-26 ändras till att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder mot de brister som redovisas i Slutrapport efter uppdrag som socialchef 2009-08-26 i samråd med nuvarande socialchef
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Barn- och skolnämnd
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende barn- och skolnämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt
Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja barn- och skolnämnden 782 379 tkr i driftbudget år 2010, att bevilja barn- och skolnämnden 793 687 tkr i driftbudget år 2011, att bevilja barn- och
skolnämnden 5 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010
och 5 000 tkr år 2011, att uppdra åt barn- och skolnämnden att utreda alternativt system i syfte att effektivisera skolskjutsverksamheten.
Elisabeth Björk (S) - att bevilja barn och skolnämnden 790 879 tkr driftbidrag
för 2010, att bevilja barn och skolnämnden 802 187 tkr driftbidrag för 2011,
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bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja barn- och skolnämnden
5 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 5 000 tkr
år 2011, att uppdra åt barn- och skolnämnden att utreda alternativt
system i syfte att effektivisera skolskjutsverksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnd
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende utbildningsnämndens verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget
och inriktning 2008-2010, att bevilja utbildningsnämnden 278 800
tkr i driftbudget år 2010, att bevilja utbildningsnämnden 270 226 tkr
i driftbudget år 2011, att bevilja utbildningsnämnden 5 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 5 000 tkr år 2011, att
uppdra åt utbildningsnämnden att utreda möjligheten att nyttja gymnasieskolans lokaler även för vuxenutbildning då antalet gymnasieelever minskar i kommunen.
Elisabeth Björk (S) - att bevilja utbildningsnämnden 281 300 tkr i driftbidrag
för 2010, att bevilja utbildningsnämnden 272 726 tkr i driftbidrag för 2011,
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja utbildningsnämnden
5 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010 och 5 000 tkr
år 2011, att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda möjligheten att
nyttja gymnasieskolans lokaler även för vuxenutbildning då antalet
gymnasieelever minskar i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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TioHundranämnden
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att anta kommungemensam inriktning samt
kommungemensamma mål 2010 – 2012 avseende Tiohundranämndens kommunala verksamheter som därmed ersätter tidigare mål enligt Budget och inriktning 2008-2010, att bevilja Tiohundranämnden 776 492 tkr i driftbidrag för år 2010, att bevilja Tiohundranämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010.
Elisabeth Björk (S) - att bevilja Tiohundranämnden 782 492 tkr i driftbidrag
för 2010,
bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja Tiohundranämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Övrigt
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) - att fastställa resultatbudget för 2010 och 2011
inklusive plan för 2012 för Norrtälje kommun i enlighet med Mål
och Budget 2010-2012, att fastställa balansbudget 2010 och 2011
inklusive plan 2012 för Norrtälje kommun i enlighet Mål och Budget 2010-2012, att fastställa finansieringsbudget för 2010 och 2011
inklusive plan för 2012 i enlighet med Mål och Budget 2010-2012,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4 % för tiden 2010-01-01 - 2010-12-31, att i övrigt
godkänna förslag till Mål och Budget 2010-2012, att gällande uppdrag till kommunstyrelsen, i samråd med barn- och skolnämnden
och utbildningsnämnden, att ta fram förslag till skolpeng är avslutat
då beslut om nya bidragsregler till fristående skolor fattats i respektive nämnd, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess lednings
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kontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk karaktär.
Elisabeth Björk (S) - att fastställa resultatbudget för 2010 och 2011
för Norrtälje kommun i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets budget 2010-2011, att fastställa balansbudget 2010 och
2011 Norrtälje kommun i enlighet med socialdemokraternas och
vänsterpartiets budget 2010-2011, att fastställa finansieringsbudget
för 2010 och 2011 i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets budget 2010-2011.
bifall till arbetsutskottets förslag att fastställa räntan på skuldebrev
avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4 % för tiden 201001-01 - 2010-12-31, att gällande uppdrag till kommunstyrelsen, i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, att ta
fram förslag till skolpeng är avslutat då beslut om nya bidragsregler
till fristående skolor fattats i respektive nämnd, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i
budgetmaterialet av ren teknisk karaktär.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
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Delårsrapport per augusti 2009 för kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för samt
att uppdra till Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika underskott.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en
helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart
en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat.
Kommunstyrelsekontoren har upprättat delårsbokslut per augusti för de i
kommunstyrelsen ingående verksamheterna. En sammanställning av budgetavvikelse per augusti samt de prognostiserade avvikelserna för helåret finns
redovisat i handlingarna.
Kontoren lämnar per augusti ett överskott jämfört med periodiserad budget om
19 mkr. Prognosen för helåret uppvisar ett överskott jämfört med budget om
10,6 mkr, inklusive besparingskrav på 10 mkr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-09-29 kommunstyrelsen besluta att
godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar
för.
Ledningskontoret föreslår i ny tjänsteskrivelse, daterad 2009-09-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för samt att uppdra till Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika underskott.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 291 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna
rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
_________
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Delårsrapport 2 per augusti 2009 för kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet
i 2:a och 3:e att-satsen.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2009,
att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att minimera underskott,
att uppdra åt utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att undvika underskott.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en
helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart
en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Nämnderna
och kontoren rapporterar per mars enbart avvikelserapporter. Delårsbokslutet
och årsbokslutet innefattar även en koncernredovisning.
Föreligger delårsrapport per augusti 2009. Underlag har hämtats från förvaltningar och bolag. Resultatet för kommunen uppgår till 25,9 mkr. I prognosen
för kommunen förväntas ett resultat på 22,7 mkr. Resultatet enligt balanskrav
prognostiseras till 8,6 mkr efter att avsättningar för pensioner räknats av. Resultat enligt balanskrav före pensionsavsättningar prognostiseras till 40,6 mkr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-29 redovisat prognosen och föreslår
på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2009, att uppdra åt socialnämnden att vidta
åtgärder för att minimera underskott, att uppdra åt utbildningsnämnden att vid
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ta åtgärder för att undvika underskott, att uppdra åt Räddningstjänsten att vidta
åtgärder för att undvika underskott.
Ledningskontoret föreslår i ny tjänsteskrivelse, daterad 2009-09-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per
augusti 2009, att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att minimera
underskott, att uppdra åt utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att undvika
underskott.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-29 att godkänna delårsrapport 2 per augusti
2009, att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att minimera underskott, att uppdra åt utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att undvika underskott, att uppdra åt Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika underskott. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
__________
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Godkännande och antagande av detaljplan för del av fastigheten Högmarsö 2:8 i Länna församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av fastigheten Högmarsö 2:8 i Länna församling.

Bakgrund
Syftet med denna ändring av nuvarande detaljplan är således att pröva lämpligheten av en utökning av gällande ändamålsbestämmelse att omfatta även en
bastubyggnad inom gällande Th-område, avsett endast för båtuppläggningsplats och bryggplats enligt nu gällande detaljplan. Därtill föreslås en liten utökning med cirka 87 m2 av Th-området.
Länsstyrelsen har genom beslut 2009-07-17 upphävt utlagt förordnande enligt
113 § byggnadslagen för del av fastigheten 2:8.
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning har därför inte gjorts.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 26 maj – 11 juli 2008. Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 januari-17 februari 2009.
Tre yttranden har inkommit varav två är utan erinran. Yttrandena har sammanfattats med kommentarer i tjänsteyttrande 2009-09-01.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-08-13 kommunstyrelsen besluta att
godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige
för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet hr vid sammanträde 2009-09-25, § 276 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-13.
_________
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Godkännande och antagande av detaljplan för del av Libbersmora 1:2,
1:5 samt del av Rimbo-Karby 1:3 Ekebyholms Allé i Rimbo församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för
beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Libbersmora 1:2, 1:5 samt del av Rimbo-Karby
1:3 Ekebyholms Allé i Rimbo församling.

Bakgrund
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Ekebyholmsområdet med ett lantligt och naturnära alternativ med ett samlat boende
för alla åldersgrupper.
Detaljplanen har upprättats för att pröva lämpligheten av att uppföra småhusbebyggelse med 30 småhus, 2 radhus med 7 lägenheter i varje samt servicelokal i anslutning till radhusen. Detaljplanen har bedömts inte ha någon betydande miljöpåverkan, varför en särskild miljöbedömning inte har gjorts.
Byggnadsnämnden beslutade 2006-10-19 att ställa sig positiva till att sökande
får upprätta förslag till detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2008-04-14 om programmet för detaljplanen.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-07-09-2008-09-05.
Förslaget har varit utställt under tiden 14 april-12 maj 2009.
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Nio yttranden har inkommit av vilka två är utan erinran. Yttrandena har sammanfattats med kommentarer i tjänsteskrivelse 2009-08-20.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen och överlämna denna till fullmäktige för beslut
om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet hr vid sammanträde 2009-09-25, § 277 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-11.

________
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Anslag av ytterligare investeringsmedel gällande uppförande av Hallstaviks Friluftsbad, Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå ytterligare 5 500 000 kr i investeringsmedel med samma finansierings- och driftsförutsättningar som övriga delar av projektet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-07-09, via delegation till t f tekniska chefen,
att fastställa förfrågningsunderlag för upphandling av Hallstavik Friluftsbad
och gav tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Tre anbud har inkommit varav ett anbud måste förkastas. De två återstående
anbuden har utvärderats och bedömningen är att anbud nr 2 är det mest fördelaktiga.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-09-25 redovisat förutsättningarna för upphandlingen och anför att anbudssumman överstiger den
kalkylerade kostnaden för entreprenadarbetena, varför ett genomförande förutsätter att anslaget överskrids. Därför föreslås att ytterligare investeringsmedel
om 5 500 000 kr anslås för genomförande av projektet med samma finansierings- och driftsförutsättningar som övriga delar av projektet . Ledningskontoret föreslår arbetsutskottet besluta att under nedan angiven förutsättning tilldela
kontrakt till den entreprenör som avlämnat anbud nr 2 och att föreslå kommunstyrelsen anslå ytterligare 5 500 000 kr i investeringsmedel med samma finansierings- och driftsförutsättningar som övriga delar av projektet.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-25, § 284 beslutat att - under
förutsättning att kommunstyrelsen beslutade att anslå ytterligare 5 500 000 kr i
investeringsmedel med samma finansierings- och driftsförutsättningar som övriga delar av projektet – tilldela kontrakt till den entreprenör som avlämnat anbud nr 2.
Beslutande sammanträde:
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag dock att ärendet skall
behandlas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.

__________
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Dnr KS 09-267 344

Beviljande av investeringsanslag för utbyggnad av VA-ledningar till
Stämmarsund, Blidö
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 15 525 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av
va-ledningar till Stämmarsund på Blidö,
att finansiering sker inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2008 att anta program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2008-2030.
I programmet finns Stämmarsund med som område med samfälld va-lösning
för 89 stycken fastigheter att ansluta till kommunalt vatten och avlopp senast år
2010.
Tekniska kontoret har sedan 2007 samrått med Blidö Turism och Fritid AB om
VA-anslutning av Stämmarsund och har därför tecknat ett avtal med den blivande samfällighetsföreningen innebärande att föreningen betalar 3 300 000
kronor plus anläggningsavgift enligt taxa. Idag finns en detaljplan för området
antagen.
En interimsstyrelse har bildats för blivande VA-samfälligheten i Stämmarsund
och de ingående 89 fastigheterna har hos Lantmäteriet ansökt om att bilda en
VA-samfällighet. En förstudie har därför gjorts av ledningsprojektet. Möjlighet
ges också för fler områden utmed ledningssträckningen att ansluta sig på både
Yxlan och Blidö.
Denna va-utbyggnad ingår också i stimulanspaketet som beslutades av kommunstyrelsen 2009-03-16, § 69.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2009-08-24 på anförda
skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 15 525 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av va-ledningar till
Stämmarsund på Blidö, att finansiering sker inom VA-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 286 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-24.
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Besvarande av motion från Lena Svenonius (S) om Marum 2.5, BjörköArholma (Hembygdsgården)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-03-27, §
79. Motionären ställer frågor rörande framtida planer för kommunens fastighet
Marum 2:5, Björk-Arholma och vad som skall hända med Hembygdsgården.
I motionen föreslås att Norrtälje kommun detaljplanlägger fastigheten Marum
2:5 på Björkö-Arholma, att planarbetet inleds omedelbart och att planens ändamål skall vara bostäder för fastboende och småföretagsetablering.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anför i skrivelse 2009-09-08 följande: ”Kommunen
överväger att sälja hela fastigheten eller delar av den. Om engagemanget i bygden är så stort för att göra något av Hembygdsgården och marken omkring, är
de som bor och verkar i bygden välkomna att ta kontakt med kommunen. Finns
det ett intresse av att köpa loss fastigheten för att utveckla bygden kan det säkert finnas en lösning. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen
skall anses vara besvarad.”
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 287 föreslagit enligt den
borgerliga majoritetens skrivelse 2009-09-08. Socialdemokraterna reserverade
sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson – bifall till motionen.
Berit Jansson (C) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Nya styrdokument för TioHundraprojektet innehållande förbundsordning, ägardirektiv, bolagsordning samt reglemente för gemensam nämnd
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra förbundsordningen för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg enligt kommunstyrelsens förslag,
att ändra ägardirektiven för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB enligt kommunstyrelsens förslag,
att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB enligt kommunstyrelsens förslag samt
att ändra reglementet för den gemensamma nämnden enligt kommunstyrelsens
förslag.

Bakgrund
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting startade 2006 ett gemensamt
projekt – TioHundraprojektet – inom vilket kommunen och landstinget samverkar om hälso- och sjukvård och omsorg.
Projektet grundar sig på en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Kommunen och landstinget har därför bildat en gemensam nämnd,
TioHundranämnden, och ett gemensamt ägt bolag, Norrtäljes gemensamma
hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag TioHundra AB, som står för huvudparten av utförandet. Bolaget ägs genom ett gemensamt bildat kommunalförbund.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-26

36

KS § 244 forts
Respektive fullmäktige i kommunen och landstinget beslutade i det initiala
skedet av projektet om antagande av styrdokument för den gemensamma organisationen. Styrdokumenten utgörs av följande
- Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg
- Ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
- Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag tioHundra AB
- Reglemente för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsnämnd, numera benämnd TioHundranämnden.
Projektet skall pågå fram till och med år 2010. Under 2009 skall en utvärdering
genomföras. Resultatet av denna kommer att vara avgörande för kommande
beslut om projektets framtid.
Kommunens och landstingets revisorer har granskat TioHundraprojektet bl a
vad avser styrningen av verksamheten. Revisorerna har därvidlag konstaterat
att projektets organisation är komplicerat. Olika aktörer har olika roller och
ibland har en aktör flera roller. Detta förhållande finns hos de båda huvudmännen i projektet, kommunen och landstinget.
Med syftet att förtydliga ansvar och roller inom TioHundraprojektet föreslås
respektive kommun- och landstingsfullmäktige fatta beslut om revideringar i
enlighet med vad som framgår av beslutsunderlaget.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-03 redovisat och kommenterat föreslagna ändringar i styrdokumenten och föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra förbundsordningen för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg enligt kommunstyrelsens
förslag, att ändra ägardirektiven för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag tioHundra AB enligt kommunstyrelsens förslag, att
godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB enligt kommunstyrel-
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sens förslag samt att ändra reglementet för den gemensamma nämnden enligt
kommunstyrelsens förslag.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 298 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-03.
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Ny taxa för äldre och personer med funktionsnedsättning från och med
2010-01-01
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att nedan angiven taxa för äldre och personer med funktionsnedsättning ska
gälla från och med 2010-01-01,
Avgiftsnivå

Omfattning av tjänst

Avgift

1

Trygghetslarm i hemmet

171 kronor/månad
(10% av maxtaxan)

2

Hemtjänst, omsorg och service
i hemmet någon eller några gånger
i månaden. (Trygghetslarm ingår)

428 kronor/månad
(25% av maxtaxan)

3

Hemtjänst, omsorg och service, i hemmet
någon eller några gånger i veckan.
(Trygghetslarm ingår)

856 kronor/månad
(50% av maxtaxan)

4

Hemtjänst, omsorg och service, i hemmet
dagligen.
(Trygghetslarm ingår)

1 284 kronor/månad
(75% av maxtaxan)

5

Hemtjänst, omsorg och service, i hemmet
någon eller några gånger dagligen.
ingår)

1 712 kronor/månad
(100% av maxtaxan) (Trygghetslarm

Korttidsboende inkl mat

171 kronor/dygn
(10% av maxtaxan)

Särskilt boende eller bostad med särskild
service

1 712 kr/mån
(100% av maxtaxan)

Matlåda

42 kr/styck
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Måltider på Särskilt boende

2790 kronor/månad

att den högsta avgiften som får tas ut för äldreomsorgs- och serviceinsatser per
månad för brukare ska vara den maxtaxa som framgår av socialtjänstlagen (för
närvarande en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet),
att TioHundranämnden ska ta hänsyn till den enskilde brukarens avgiftsutrymme och till normala individuella levnadskostnader i enlighet med socialtjänstlagen,
att nuvarande taxa, anvisningar och tillämpningsanvisningar som fastställts av
kommunfullmäktige upphävs när den nya taxan träder i kraft,
att uppdra till TioHundranämnden att utifrån gällande taxa fastställa nya avgifter att gälla fr o m den 1 januari varje år i enlighet med av regeringen fastställt
prisbasbelopp och gällande regler i socialtjänstlagen avseende maxtaxa,
att TioHundranämnden ska meddela erforderliga tillämpningsföreskrifter till
taxan.

Bakgrund
Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna får dock aldrig sättas högre än det
maximala belopp som anges i lagen, den så kallade maxtaxan.
TioHundranämnden har lämnat förslag till ny taxa för äldre och personer med
funktionsnedsättning som skall gälla från och med 2010-01-01.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-28 redogjort för föreslagna ändringar
och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-26

40

KS § 245 forts
besluta enligt i skrivelsen föreslagna avgifter samt att den högsta avgiften som
får tas ut för äldreomsorgs- och serviceinsatser per månad för brukare ska vara
den maxtaxa som framgår av socialtjänstlagen (för närvarande en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet), att TioHundranämnden ska ta hänsyn till den enskilde brukarens avgiftsutrymme och till normala individuella levnadskostnader i enlighet med socialtjänstlagen, att nuvarande taxa, anvisningar och tilllämpningsanvisningar som fastställts av kommunfullmäktige upphävs när den
nya taxan träder i kraft,att uppdra till TioHundranämnden att utifrån gällande
taxa fastställa nya avgifter att gälla fr o m den 1 januari varje år i enlighet med
av regeringen fastställt prisbasbelopp och gällande regler i socialtjänstlagen
avseende maxtaxa, att TioHundranämnden ska meddela erforderliga tillämpningsföreskrifter till taxan.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 299 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-28.
_________
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Antagande av ny renhållningsordning för Norrtälje kommun att gälla
från och med 2010-01-01
Beslut
Kommunstyrelsens förslag::
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna ändringar av renhållningsordningen att gälla från och
med år 2010-01-01 samt
att nuvarande renhållningsordning upphävs när den nya träder i kraft.

Bakgrund
Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning. Renhållningsordningen består dels av föreskrifter för hantering av avfall dels en
avfallsplan som visar kommunens avfallsplanering. Renhållningsordningen ska
enligt lag antas av kommunfullmäktige.
Tekniska kontoret har lämnat förslag på nya avfallsföreskrifter och avser att i
ett annat ärende återkomma med ändring i avfallsplanen. Kommunfullmäktige
beslutade om ny renhållningsordning för Norrtälje kommun 2008-04-28, §
163.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-08-24 redovisat förslag till förändringar i renhållningsordningen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar av renhållningsordningen att gälla från och med år 2010-01-01 samt att nuvarande renhållningsordning upphävs när den nya träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 304 föreslagit enligt
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Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid
skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.
Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning, daterad 200909-24.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 302 föreslagit att godkänna upprättad motionsförteckning.
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Förvaltning och drift av Sportcentrum i Norrtälje
Beslut
Olle Jansson anmäler jäv och lämnar lokalen. Kerstin Bergström tjänstgör.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, med hänsyn till gällande lagstiftning, ta
fram förutsättningar till bildande av ett kommunalt bolag för förvaltning och
drift av Sportcentrum,
att från och med 2010-01-01 skall förvaltning och drift av Sportcentrum ske i
kommunal drift med egen personal under kultur- och fritidsnämnden och inom
nämndens ordinarie budget,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppta diskussioner med Stiftelsen Sportcentrum i syfte att stiftelsen skall upplösas och stiftelsens behållna tillgångar
och skulder skall tillfalla Norrtälje kommun i enlighet med stiftelsens ändamål
(stiftelsens stadgar § 20).

Bakgrund
Norrtälje kommuns kultur- och fritidsnämnd (nämnden) driver verksamheten
vid kommunens stora idrottsanläggning vid Gustav Adolfs väg i Norrtälje
(Sportcentrum), bl a med hjälp av driftentreprenören/operatören Stiftelsen
Norrtälje Sportcentrum (stiftelsen).
År 2004 träffades avtal om drift och verksamhet avseende Sportcentrum mellan nämnden och stiftelsen att gälla under 5 år, dvs till 2009-12-20. Parterna
gavs i avtalet rätt att med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid säga upp avtalet till upphörande. Senast ett år före avtalstidens utgång skulle parterna uppta
överläggningar om eventuell förlängning av avtalet.
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Kommunstyrelsen 2004-09-13, § 192 att uppdra åt ledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar under 2005 analysera ansvar, roller och
ekonomiska mellanhavanden mellan de olika aktörerna vid Sportcentrum samt
att föreslå åtgärder. Arbetet resulterade i ett PM från ledningskontoret 200703-13 som konstaterade att det fanns starka sidor hos Sportcentrum men även
ett antal otydligheter och besvärligheter. Anläggningen angavs uppdelad av
Gustav Adolfs väg och svårigheter att samnyttja och sambruka anläggningen
på ett effektivt sätt noterades.
År 2008 överfördes ansvaret för kommunens fasta anläggningar avseende fritidsverksamhet från nämnden till kommunstyrelsen (tekniska kontoret) som
alltså förvaltar anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därefter 2008-06-25, § 59 att säga upp
avtalet från år 2004 med stiftelsen till upphörande 2009-04-30. I ett tillfälligt
avtal som gäller från och med 2009-05-01 och längst till och med 2009-12-31
har nämnden och stiftelsen överenskommit att stiftelsens uppdrag skall fortsätta under den begränsade tidsperioden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-04-02, § 32 att
föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förutsättningar för bildande av ett kommunalt bolag för förvaltning och drift av
sportcentrum.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-16 redovisat ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att, med hänsyn till gällande lagstiftning, ta fram
förutsättningar till bildande av ett kommunalt bolag för förvaltning och drift av
Sportcentrum, att från och med 2010-01-01 skall förvaltning och drift av
Sportcentrum ske i kommunal drift med egen personal under kultur- och fritidsnämnden och inom nämndens ordinarie budget, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att uppta diskussioner med Stiftelsen Sportcentrum i syfte att stiftelsen
skall upplösas och stiftelsens behållna tillgångar och skulder skall tillfalla
Norrtälje kommun i enlighet med stiftelsens ändamål (stiftelsens stadgar § 20).
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-16. Olle Jansson anmälde jäv.
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Roslagsbostäders begäran om förvärv av aktier i ”Hallstavik Invest AB”
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Roslagsbostäders begäran om köp av aktier i bolaget med det
föreslagna namnet ”Hallstavik Invest AB”.

Bakgrund
Styrelsen för Roslagsbostäder hemställer att få investera 3 miljoner i ett nystartat bolag med säte i Hallstavik med det föreslagna namnet ”Hallstavik Invest
AB”.
Bolaget förväntas delta i näringslivsutvecklingen i Hallstavik genom att vara
aktiva i nystartande av företag samt förvärva och utveckla befintliga företag på
orten.
För att inte behöva konsolidera bolaget i kommunkoncernens balansräkning
skall ägandet utgöra mindre än 50 % av det nybildade bolagets aktiekapital.
Avsikten är att Roslagsbostäder och Roslagens Sparbank skall stå för merparten av aktiekapitalet i bolaget.
Det skäl som Roslagsbostäder anför för investeringen är att bolaget äger cirka
500 hyreslägenheter i Hallstavik. Genom aktiviteter i näringslivet kan man generera arbetstillfällen som i sin tur genererar efterfrågan på hyresrätter.
Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2009-10-13, § 51 på anförda
skäl beslutat att tillstyrka Roslagsbostäders begäran om köp av aktier i bolaget
med det föreslagna namnet ”Hallstavik Invest AB” samt överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-09 anfört att Roslagsbostäders
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hemställan väcker en rad frågor av både juridisk och principiell natur, men vid
en sammantagen bedömning överväger de positiva aspekterna. Ledningskontoret hänskjuter frågan till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 317 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-09. Samtliga ledamöter i arbetsutskottet yrkar bifall till förslaget
__________
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Beviljande av investeringsanslag för genomförande av nybyggnad av lokalgata i kv Förrådet i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja tekniska kontoret 2 434 tkr i investeringsanslag för genomförande
av föreslagen nybyggnad av lokalgata i kv Förrådet i Norrtälje,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram 2010 utökas med 141 tkr samt för 2011 med
ytterligare 101 tkr på grund av utökade driftkostnader,
att finansiering av driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift
av nya investeringar 2010 och 2011.
Bakgrund
Tekniska kontoret har arbetat fram ett investeringsärende för en lokalgata i kv
Förrådet i Norrtälje. Nybyggnad av lokalgatan avser att försörja exploateringen
i kvarteret.
Lokalgatan är beräknad till en kostnad av 2 434 tkr. Den årliga driftkostnaden
med delårseffekt 2010 (7 mån) är beräknad till 141 tkr samt helårseffekt fr o m
2011 med 242 tkr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-13 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska kontoret 2 434 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av lokalgata i kv Förrådet i
Norrtälje, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
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att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 141 tkr samt för 2011 med
ytterligare 101 tkr på grund av utökade driftkostnader, att finansiering av driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar
2010 och 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 319 föreslagit enligt ledningskontoret/tekniska kontorets skrivelse 2009-10-13.
__________
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Tekniska kontoret
Ekonomienheten
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Dnr KS09-1482 312

Beviljande av investeringsanslag för genomförande av nybyggnad av
gång-cykel och mopedväg (gcm-väg), Norrtälje hamn-Borgargatan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja tekniska kontoret 4 752 tkr i investeringsanslag för genomförande
av föreslagen nybyggnad av gcm-väg utmed Norrtäljevikens norra strand
sträckan Norrtälje hamn – Borgargatan i Norrtälje,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 484 tkr på grund av utökade driftkostnader,
att finansiering av driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift
av nya investeringar 2011,
att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statligt bidrag.

Bakgrund
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att arbeta fram ett investeringsärende för
anläggande av gcm-väg utmed Norrtäljevikens norra strand, sträckan hamnen –
Borgargatan i Norrtälje.
Projektet är med i kommunens program för utbyggnad av gång- och cykelvägar och ingår i kommunens stimulanspaket.
Gcm-vägen är beräknad till en kostnad av 4 752 tkr. Den årliga driftkostnaden
fr o m 2011 är beräknad till 484 tkr.
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Enligt Vägverkets information kan kommunen söka statligt bidrag för åtgärder
som berör trafiksäkerhet, miljö, cykelstråk, framkomlighet avseende buss, t ex
busskörfält, tillgänglighet till buss, t ex anpassning av busshållplatser samt infartsparkeringar.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-09 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska kontoret 4 752 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av gcm-väg utmed Norrtäljevikens norra strand sträckan Norrtälje hamn – Borgargatan i Norrtälje, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 484 tkr på grund av utökade driftkostnader, att finansiering av driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011, att uppdra till tekniska kontoret
att ansöka om statligt bidrag.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 320 föreslagit enligt ledningskontoret/tekniska kontorets skrivelse 2009-10-09.
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Dnr KS09-1483 311

Beviljande av investeringsanslag för genomförande av föreslagen ombyggnad av 5-vägskorsning inkl Skolvägen och parkering i Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja tekniska kontoret 3 771 tkr i investeringsanslag för genomförande
av föreslagen ombyggnad av 5-vägskorsning, sanering av Skolvägen och tillbyggnad av parkering utmed Tomtebovägens parkering i Rimbo,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram för 2010 utökas med 151 tkr samt för 2011
med ytterligare 152 tkr på grund av utökade driftkostnader,
att finansiering av driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift
av nya investeringar 2010 och 2011.

Bakgrund
Tekniska kontoret har arbetat fram ett investeringsärende för ombyggnad av 5vägskorsning, sanering av Skolvägen och tillbyggnad av parkering utmed tomtebovägens parkering i Rimbo.
Projektet ingår i kommunens stimulanspaket.
Projektet är beräknat till en kostnad av 3 771 tkr. Den årliga driftkostnaden,
med delårseffekt 2010 (6 mån) är beräknad till 151 tkr samt helårseffekt fr o m
2011 med 303 tkr.
forts
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-09 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska kontoret 3 771 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen ombyggnad av 5-vägskorsning, sanering av Skolvägen och tillbyggnad av parkering utmed Tomtebovägens parkering i Rimbo, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att kommunstyrelsens budgetram för 2010 utökas med 151
tkr samt för 2011 med ytterligare 152 tkr på grund av utökade driftkostnader,
att finansiering av driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift
av nya investeringar 2010 och 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 321 föreslagit enligt ledningskontoret/tekniska kontorets skrivelse 2009-10-09.

__________

Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-26

KS § 253

55

Dnr KS07-1236 214

Bemyndigande till mark- och exploateringschefen att teckna förlängning
av föravtal med Credentia AB gällande fastigheterna Älmsta 1:31, 1:40,
1:49 m fl i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga mark- och exploateringschefen teckna förlängning av föravtal
med Credentia AB på oförändrade villkor längst till den 1 juni 2010.

Bakgrund
Detaljplanen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra ca 150 lägenheter i flerbostadshus med komplementbyggnader, kontors- och affärsbyggnader, parkeringsgarage och ett värmeverk. Planförslaget har bedömts medföra
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har
upprättats och tillhör planförslaget.
I den föreslagna bebyggelsen, som kommer att uppföras i etapper föreslås högre bebyggelse invid Väddö kanal. Den högsta byggnaden på femton våningar
kommer att innehålla ca 35 lägenheter. Övrig bostadsbebyggelse uppförs från
3 till 9 våningar. Vid Grisslehamnsvägen föreslås bebyggelse för handel och
kontor som uppförs i två våningar.
Anslutning sker till det kommunala VA-nätet som utbyggs för att klara denna
exploatering. Planens genomförande medför inga oförutsedda utgifter för
Norrtälje kommun.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2008-02-19 t o m 2008-0411. Tjugo yttranden har inkommit varav tre utan erinran. Flera synpunkter har
lett till ändringar och kompletteringar av planförslaget.
Föravtal
Föreligger tillägg nr 1 till Föravtal avseende projekt Väddö Kanalstad med
villkorstid som löper ut 2009-10-31.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att med föreslagna revideringar och kompletteringar godkänna förslaget
till detaljplan för utställning enligt PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-25, § 279 beslutat att med föreslagna revideringar och kompletteringar godkänna förslaget till detaljplan för
utställning enligt PBL 5:23. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
enligt Kjell Janssons tilläggsyrkande att bemyndiga mark- och exploateringschefen teckna förlängning av föravtal med Credentia AB på oförändrade villkor längst till den 1 juni 2010.
__________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringsavd.
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Dnr Ks 09-1416 003

Förslag till riktlinjer för borgerliga vigselförrättare i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta upprättade riktlinjer för borgerliga vigselförrättare,
att delegera till kommundirektören yttra sig över förfrågningar om att utses till
vigselförrättare,
att uppdra till ledningskontoret skriva in denna delegation i kommunstyrelsens
delegationsförteckning.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter hörande av kommunen. I
Norrtälje kommun har det under många år funnits två vigselförrättare utsedda
av Länsstyrelsen. Under senare år har antalet utökats till sju kommunala vigselförrättare. Yttranden till länsstyrelsen över förfrågningar om att utses till
vigselförrättare har av kommundirektören/kanslichefen lämnats som verkställighet, efter samråd med vigselförrättaren.
Norrtälje kommun bistår vigselförrättarna med att skriva ut vigselprotokoll,
sammanställa årssammandrag till länsstyrelsen samt tillhandahålla Rådhuset
som vigsellokal, inköp av blommor och ljus
m m.
I samband med att arbetet med att föreslå budget 2010 och 2011 har bland annat ledningskontoret fått direktiv att spara 12 mkr främst inom administratioJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-26

58

KS § 254 forts
nen. Samtliga arbetsuppgifter har diskuterats. De arbetsuppgifter som inte är
tvingande verksamhet har ifrågasatts om de ska utföras eller ej.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för borgerliga vigslar.
Ledningskontoret föreslår att från och med den 1 januari 2010 inte längre tillhandahålla service till vigselförrättarna samt att utta en lokalhyra för Rådhuset.
Förslaget har kommunicerats med vigselförrättarna 2009-08-27.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-06-30 kommunstyrelsen besluta att
anta upprättade riktlinjer för borgerliga vigselförrättare, att delegera till kommundirektören yttra sig över förfrågningar om att utses till vigselförrättare, att
uppdra till ledningskontoret skriva in denna delegation i kommunstyrelsens delegationsförteckning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 288 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-30. Socialdemokraterna yrkade avslag på
förslaget.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – avslag på förslaget.
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras: Kommundirektören
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Dnr KS09-1385 004

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för personalenheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för personalenheten.

Bakgrund
Stadsarkivet har i samarbete med personalenheten upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.
Arkivbeskrivningen ger allmänheten en god översikt över enhetens verksamhet
och allmänna handlingar samt uppgift om var man kan återfinna dessa.
Dokumenthanteringsplanen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras av enhetens handlingar.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för personalenheten.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 289 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-09.
__________
Expedieras:
Personalchefen
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Dnr KS09-1391 430

Ansökan för projektet ”Local actions for a cleaner Baltic Sea” till Interreg
IV Central Baltic Programme
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunens medverkan i ansökan till Central Baltic,
att kommunens medfinansiering inom projektet sker med medel inom ram för
respektive kontor.

Bakgrund
Under 2008 ansökte Norrtälje kommun om bidrag till en förstudie om hur man
utvecklar lokala initiativ för en renare Östersjö. I maj i år beviljades medel av
SIDA:s Östersjöenhet.
Norrtälje kommun är projektägare för förstudien men även Östhammars kommun är med. Målsättningen är att undersöka möjligheten till att ta fram en projektansökan till Central Baltic Programme.
Förstudien har nu resulterat i ett förslag till ansökan. Projektet har sex partners,
Norrtälje kommun, Östhammars kommun, Uppsala Universitet, Nystad i Finland, Kuressaare college of Tallinn University of Technology och sammanslutningen för Estlands öar där bland annat Kärdla ingår. Arbetet med ansökan pågår och deadline är den 15 oktober.
Norrtälje kommuns medfinansiering sker genom bygg- och miljökontorets,
tekniska kontorets och ledningskontorets budgetram och i huvudsak genom arbetstid.
Målet är att förbättra miljön i de kustnära delarna av Östersjön genom att
minska övergödningen.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunens medverkan i ansökan till Central Baltic, att kommunens medfinansiering inom projektet sker med medel
inom ram för respektive kontor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-21.
_________

Expedieras:
Ledningskontoret
Bygg- miljökontoret
Tekniska kontorer
Ekonomienheten
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Dnr Ks 07-852 001

Organisation av kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att kommunstyrelsens förvaltning från och med 2010-01-01 utgörs av kommunstyrelsekontoret genom en sammanläggning av ledningskontoret, servicekontoret, räddningskontoret och tekniska kontoret,
att kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsekontoret och
ansvarar för kontorets organisation,
att uppdra till kommundirektören att snarast återkomma med förslag till nytt
reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsekontoret att gälla
fr o m 2010-01-01,
att i befintliga dokument och handlingar där ledningskontoret, servicekontoret,
räddningskontoret och tekniska kontoret nämns övertas rättigheter och skyldigheter fr o m 2010-01-01 av kommunstyrelsekontoret,
att gällande anställningsbegränsningar/anställningsstopp upphör att gälla fr o m
2010-01-01.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning,
bilaga.
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Bakgrund
Kommunens tjänstemannaorganisation och arbetet med att ta fram ett förslag
på denna organisation har under lång tid diskuterats inom och mellan kommunstyrelsekontorens medarbetare, fackliga representanter och ledning.
Förslag till organisation behandlades i september 2007 respektive i maj 2008
av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade därefter att
återremittera förslagen till organisation av kommunstyrelsens förvaltning och
uppdra till kommundirektören att återkomma med ett nytt förslag.
Efter återremisserna har organisationsarbetet letts av kommundirektören och
chefer, medarbetare, fackliga representanter samt förvaltningschefsgruppen har
varit delaktiga. syftet har varit att skapa en modern organisation inför 2010
som svarar mot de krav som ställs för att leda, utveckla och stödja kommunstyrelsens olika verksamheter och ansvar.
Tjänstemannaberedning
Kommundirektören har i skrivelse 2009-09-25 redovisat förslaget som innebär
en sammanläggning av de fyra kontoren (lednings- service- och tekniska kontoret samt räddningstjänsten) som kommunstyrelsen idag ansvarar för till en
förvaltning, kommunstyrelsekontoret.
Kommundirektören föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsens förvaltning från och med 2010-01-01 utgörs av kommunstyrelsekontoret genom en sammanläggning av ledningskontoret, servicekontoret, räddningskontoret och tekniska kontoret, att kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsekontoret och ansvarar för kontorets organisation,
att uppdra till kommundirektören att snarast återkomma med förslag till nytt
reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsekontoret att gälla
fr o m 2010-01-01, att i befintliga dokument och handlingar där ledningskontoret, servicekontoret, räddningskontoret och tekniska kontoret nämns övertas
rättigheter och skyldigheter fr o m 2010-01-01 av kommunstyrelsekontoret,
att gällande anställningsbegränsningar/anställningsstopp upphör att gälla fr o m
2010-01-01.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-30, § 294 föreslagit enligt kommundirektörens skrivelse 2009-09-25.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V)- bifall till arbetsutskottets förslag med undantag för räddningstjänsten som vi vill lägga som ett
räddningskontor med egen räddnings/förvaltningschef.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs
Omröstningsproposition.
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Elisabeth Björks och Bertil Karlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras:
Kommundirektören
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Dnr KS09-1292 705

Vårdval enligt LOV, principbeslut
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att medge att TioHundranämnden får göra avsteg från kommunens normala
kredittid 30 dagar och i stället tillämpa kredittid om 20 dagar i verksamheter
som tillämpar vårdval,
att medge att TioHundranämnden går göra avsteg från gällande principer för
lokalkostnader innebärande att kommunstyrelsen hyr ut lokaler direkt till vårdgivare eller att vårdgivare tecknar egna kontrakt med annan fastighetsägare
inom verksamheter som tillämpar vårdval.

Bakgrund
TioHundranämnden har beslutat att införa vårdval enligt LOV inom fotsjukvård och logopedi. Vid framtagandet av auktorisationsvillkor har framkommit
att några punkter måste beslutas innan auktorisationsvillkor kan fastställas. De
punkter som enligt TioHundranämnden behöver klarläggas/beslutas är
- Ändring av kredittid från 30 dagar till 20 dagar för verksamheter som tilllämpar vårdval
- Avsteg från gängse principer inom TioHundrakonceptet när det gäller lokalhantering.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-24 redogjort för ärendet och föreslår
på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att medge att TioHundranämnden får
göra avsteg från kommunens normala kredittid 30 dagar och i stället tillämpa
kredittid om 20 dagar i verksamheter som tillämpar vårdval, att medge att
TioHundranämnden går göra avsteg från gällande principer för lokalkostnader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-10-26

66

KS § 258 forts
innebärande att kommunstyrelsen hyr ut lokaler direkt till vårdgivare eller att
vård givare tecknar egna kontrakt med annan fastighetsägare inom verksamheter som tillämpar vårdval.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-24. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
__________
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Revidering av genomförandeplan för LSS-gruppboenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att revidera sitt tidigare beslut 2009-06-01, § 160 så att LSS-gruppboendet vid
Hemvägen erhålles genom upphandling av blockförhyrning och att integrerad
upphandling i stället genomförs i Solbacka Strand.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-06-01, § 160 om genomförande av ett antal LSS-boenden. I beslutet angavs olika upphandlingsformer
för de olika projekten. Behovet av nya LSS-gruppboenden är relativt omfattande. Det är därför viktigt att komma igång med byggnation så snart som möjligt.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-25 beskrivit ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen besluta att revidera sitt tidigare beslut 2009-0601, § 160 så att LSS-gruppboendet vid Hemvägen erhålles genom upphandling
av blockförhyrning och att integrerad upphandling i stället genomförs i Solbacka Strand.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 301 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-25.
__________
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TioHundranämnden
Ledningskontoret
Tekniska kontoret
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Tecknande av nytt avtal om fjärrvärmeleverans till Riala skola från Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tecknandet av nytt avtal om värmeleverans till Riala skola från
Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet, att gälla 15 år under perioden 201004-01 till 2025-03-31,
att anslå investeringsmedel om 500 tkr för erläggande av anslutningsavgift,
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar,
att utse kommunstyrelsens ordförande att jämte tekniske chefen underteckna
avtalet.

Bakgrund
Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet har erbjudit värmeleverans till Riala
skola från en planerad flisvärmeanläggning i anslutning till Riala kyrka.
Efter utredning och förhandlingar föreligger nu ett avtalsförslag som sträcker
sig över 15 år med sedvanliga pris- och leveransvillkor samt årlig indexjustering.
Åtgärden bedöms inte påverka den budgeterade internhyreskostnaden för det
närmaste året, men på lite längre sikt kommer kostnaden att sänkas.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-09-09 på anförda skäl
föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tecknandet av nytt avtal om
värmeleverans till Riala skola från Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet,
att gälla 15 år under perioden 2010-04-01 till 2025-03-31, att anslå investeringsmedel om 500 tkr för erläggande av anslutningsavgift, att finansieringen
sker inom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar, att utse
kommunstyrelsens ordförande att jämte tekniske chefen underteckna avtalet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-05, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2009-09-09.
__________
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Ekonomienheten
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Rökfri arbetstid
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Bakgrund
I praktiken innebär förslaget om rökfri arbetstid att den tid man arbetar eller
har paus ska vara rökfri. Detta gäller oavsett tjänstgöringsställe. Lunchrast är
undantagen.
Initiativet till rökfri arbetstid kommer från Sveriges kommuner och landsting
som uppmanar alla landets kommuner att följa landstingens initiativ att införa
policyn. Nästan var tredje kommun har beslutat om rökfri arbetstid. Merparten
av dessa kommuner erbjuder medarbetarna stöd för att sluta röka.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-09-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att rökfri arbetstid ska gälla från den 1 januari 2010 samt
att uppdra åt ledningskontoret att fastställa anvisningar för policyns tillämpning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 323 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-30.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) med instämmande av Elisabeth Björk (S) – att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
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Plan för lika behandling att gälla från och med 2010-01-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Bakgrund
Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska varje år göra en jämställdhetsplan.
I jämställdhetsplanen ska behandlas arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, rekrytering
och löner. Föreslagen plan föreslås ersätta den senast fastställda planen från år
2006.
Samverkansorganisationen är informerad om planen och reviderad utifrån synpunkter lämnade från kommunledningsgruppen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-01 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta utarbetad plan för lika behandling att gälla till och med år 2010 i
Norrtälje kommun då nästa lönekartläggning ska genomföras.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 324 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-01.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) med instämmande av Elisabeth Björk (S) – att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.
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Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
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Anslutningar/serviser inom vatten och avlopp i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå ytterligare
3 000 tkr under 2009 till tekniska kontoret för anslutningar/serviser Va. Finansieringen sker inom Va-kollektivet.

Bakgrund
Tekniska kontoret har idag medel för att bygga anslutningar/serviser för vatten
och avlopp till nya kunder som vill ansluta sig till det kommunala va-nätet.
Summan är satt till 2,5 mkr per år.
Efterfrågan och behovet av nya anslutningar har under 2009 varit exceptionellt
stort och därför är anslaget förbrukat redan efter halva året. Ytterligare önskemål om anslutningar har kommit in och därför är det nödvändigt att avsätta
mer medel till dessa utbyggnader.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-01 på anförda skäl
föreslagit kommunstyrelsen besluta att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå ytterligare 3 000 tkr under 2009 till tekniska kontoret för anslutningar/serviser Va. Finansieringen sker inom Va-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 325 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2009-10-01.
__________
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Tekniska kontoret
Ekonomienheten
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Yttrande över remiss från Miljödepartementet ang förslag om nya avfallsregler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Miljödepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och tekniska
chefen.

Bakgrund
EU:s nya ramdirektiv för avfall och återvinning (2008/98/EG) ska införas i
svensk lagstiftning. Miljödepartementet har därför tagit fram förslag till förändringar som redovisas i en departementspromemoria.
Norrtälje kommun har blivit utsedd som en av 136 remissinstanser att komma
med synpunkter på förslaget om nya avfallsregler. Yttrandet ska lämnas till
Miljödepartementet senast den 26 oktober 2009.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-08 redogjort för
förslaget och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till Miljödepartementet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 326 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2009-10-08.
_________
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Godkännande och antagande av detaljplan för del av fastigheten Håknäs
1:6 i Vätö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.
Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av att bevara gården på Håknäs 1:6
som brukningscentrum.
Planen föreslår att befintlig huvudbyggnad kan bevaras med två våningar och
en byggrätt på 120 kvm medan de befintliga uthusen såsom ladugård och maskinhall kan brukas och bevaras med en sammanlagd byggnadsarea på 1000
kvm. Närheten till hästar kan i vissa fall innebära hälsorisker för allergiker och
i planen anges också ”bostäder för hästnära boende”.
Genomförandet av planen medför inga kostnader för kommunen.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2008-12-18 till och med
2009-01-23. Fyra yttranden har inkommit av vilka ett är utan erinran. Yttrandena har sammanfattats med kommentarer i tjänsteyttrande 2009-09-22.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2009-09-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut
anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-29.
__________
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Upplösande av avtal om gatukostnadsersättning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att upplösa avtal om gatukostnadsersättning avseende Skärstavägen i Hallstavik från 1993-12-07, berörande fastigheterna Skärsta 1:198 och 1:199.
Bakgrund
Fastigheterna Skärsta 1:198 och 1:199 ägdes tidigare av Hallstavik Hyresfastigheter AB som initierade upprättandet av en detaljplan för området för att
kunna bygga flerbostadshus, vilken antogs 1992-12-20. Planens syfte var att
skapa möjlighet att bygga tre flerbostadshus med totalt ca 16 lägenheter.
Med anledning av att detaljplanen medgav en väsentligt utökad exploatering
beslutade kommunstyrelsen 1993-12-07 att fastighetsägaren skulle betala gatukostnadsersättning på 60 000 kr som skulle erläggas först då den nya bebyggelsen kom till utförande.
Nämnda bebyggelse upprättades aldrig och fastighetsägaren har därmed inte
betalat gatukostnadsersättning. Fastigheterna såldes till privatpersoner som initierade en ny detaljplan som istället medger uppförande av två enbostadshus.
Denna detaljplan antogs av kommunstyrelsen 2008-11-24.
De nya fastighetsägarna önskar nu att kommunens pantbrev tas bort från berörda fastigheter då Lantmäteriet inte medger fastighetsreglering av fastigheterna så länge pantbreven existerar. Fastighetsregleringen behövs nu när familjen ska bygga sitt enbostadshus.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-09-28 på anförda skäl föreslagit
kommunstyrelsen besluta att upplösa avtal om gatukostnadsersättning avseende Skärstavägen i Hallstavik från 1993-12-07, berörande fastigheterna Skärsta
1:198 och 1:199.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 307 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-28.

_________
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Arrende av hagmarker för Hallstaviks Ryttarförening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att upplåta sammanlagt 2,9 ha av fastigheterna Gottsta 1:18, 1:80, 1:81, 2:29,
2:85 och 2:111 som hagmarker till Hallstaviks Ryttarförening i form av ett lägenhetsarrende löpande till 2018-03-15.
Bakgrund
Rubricerade arrendeavtal är nödvändigt för att bygget av Hallstaviks utomhusbad ska kunna genomföras.
Hallstaviks Ryttarförening har sedan 1998-03-15 ett 10-årigt arrendeavtal med
Holmen Paper AB för jordbruk och hagar till stallverksamheten i skäret i
Hallstavik. Arrendet förlängdes 2008-03-15 och löper därmed till 2018-03-15.
Kommunen har nu lagt fram ett förslag till detaljplan för Hallsta idrottspark. I
planen har man placerat ett utomhusbad och parkering på delar av de marker
som ryttarklubben arrenderar. Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-15 att delegera till ledningskontoret att teckna köpeavtal för genomförande av resterande markförvärv inom etapp 1 av Hallstaviks idrottspark inom kostnadsramen
500 000 kronor. Detta förvärv har nu genomförts och kommunen har därmed
övertagit arrendeavtalet för de förvärvade markområdena.
För att man ska kunna genomföra bygget av Hallstaviks utomhusbad, måste
hagarna flyttas. Ryttarföreningen har accepterat uppsägningen av de berörda
områdena mot att de får ett motsvarande skriftligt arrende på ersättande markområden.
Uppsägningen är genomförd. Ett nytt arrendeavtal gällande sammanlagt 2,9 ha
av fastigheterna Gottsta 1:18, 1:80, 1:81, 2:29, 2:85 och 2:111 har därför tecknats som skall gälla fram till 2018-03-15.
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Bygg- och miljökontoret har vid samråd bedömt att hästhållning inom aktuellt
planområde är långsiktigt olämpligt och att en översyn bör göras för att hitta
andra tänkbara områden för ridverksamheten. Bygg- och miljökontoret tillstyrker dock föreslagen disponering av hästhagar inom och i anslutning till aktuell
etapputbyggnad av Hallstaviks idrottspark som en temporär lösning.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-09-30 anfört att man bedömer att
de markområden som föreslås som hästhagar inte kommer att behövas för annat ändamål under aktuell arrendetid. Ledningskontoret föreslås kommunstyrelsen besluta att upplåta sammanlagt 2,9 ha av fastigheterna Gottsta 1:18,
1:80, 1:81, 2:29, 2:85 och 2:111 som hagmarker till Hallstaviks Ryttarförening
i form av ett lägenhetsarrende löpande till 2018-03-15.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-30.
__________
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Ledningskontoret/planenheten
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Förlängning av tiden för återköp av fastigheten Hallsta 4:128, Orionparken i Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till tillägg nr 1 till avtal med Motorklubben Orion angående framtida överlåtelse av fastigheten Hallsta 4:128.

Bakgrund
Detta ärende gäller förslag att förlänga tidsfristen med 5 år i tidigare tecknat
optionsavtal gällande rätt för Motorklubben Orion att återköpa fastigheten
Hallsta 4:128, Orionparken i Hallstavik.
I samband med att kommunen år 2005 förvärvade fastigheten Hallsta 4:128 av
Motorklubben Orion tecknades samtidigt dels ett arrendeavtal enligt vilket motorklubben arrenderar fastigheten med byggnader och anläggningar dels ett optionsavtal med en rätt för motorklubben att senast 2010-03-23 återköpa fastigheten, vilket skriftligen ska meddelas kommunen senast 2009-12-31.
Köpeskillingen vid kommunens köp var 2 200 000 kronor. Arrendeavgiften
uppgår till kommunens internränta på bokfört värde plus avskrivningen 81 500
kronor per år. bokfört värde är ursprunglig köpeskilling minus gjorda avskrivningar. Återköpspriset skall enligt optionsavtalet vara ursprunglig köpeskilling
minus årliga avskrivningar.
Kommunstyrelsen har tidigare såsom ett ekonomiskt stöd beviljat Motorklubben Orion befrielse från arrendeavgift för tiden 2006-07-01-2006-12-31 samt
nedsättning av arrendeavgiften till 25 000 kronor per år för åren 2008-2010,
varvid återköpspriset enligt beslutet skall korrigeras med hänsyn till ej erlagd
arrendeavgift upp till gällande avskrivning 81 500 kronor per år. Detta innebär
att korrigering
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skall utföras med hela beloppet 81 500 kronor för respektive år 2006 och 20082010.
Vidare har kommunstyrelsen beviljat Motorklubben Orion investeringsbidrag
uppgående till 380 000 kronor avseende luftstaket och 332 000 kronor avseende anslutning till kommunalt vatten. Även i detta beslut anges att återköpspriset ska korrigeras avseende investeringsbidraget.
Motorklubben Orion har i skrivelse 2009-09-28 ansökt om en förlängning av
tidpunkten för återköp av fastigheten i 5 år fram till och med 2015-03-30. Det
framgår av skrivelsen att motorklubben har en önskan att återköpa fastigheten
så snart ekonomiska möjligheter till detta finns.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till tillägg nr 1 till det tidigare tecknade optionsavtalet gällande framtida överlåtelse av fastigheten Hallsta 4:125
och föreslår i skrivelse 2009-10-09 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till tillägg nr 1 till avtal med Motorklubben Orion angående framtida överlåtelse av fastigheten Hallsta 4:128.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 309 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-09.
___________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
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Remiss av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010),
utställningsförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till
Regionplanekontoret undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Regionplane- och trafiknämnden har beslutat att skicka ut utställningsförslaget
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010 och miljökonsekvensbeskrivning på utställning. Remisstiden är fram till den 30 oktober.
RUFS 2010 ska få ställning som regionplan enligt plan- och bygglagen och
den ska också fungera som regionalt utvecklingsprogram (RUP) vilken Länsstyrelsen ansvarar för.
De övergripande synpunkterna från Nordostkommunerna gällande samrådsversionen framfördes i ett gemensamt Nordostyttrande. Norrtälje kommun sände
också in ett kompletterande yttrande över samrådsförslaget där mer kommunspecifika synpunkter framfördes. Detta yttrande togs fram genom ett projektinriktat arbetssätt med deltagande från socialkontoret, tekniska kontoret, byggoch miljökontoret samt ledningskontoret.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-10-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 310 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-05.
_________
Expedieras: Regionplanekontoret
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Fullföljande av mark- och exploateringsavtal genom tecknande av köpekontrakt, Färsna etapp 1
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till köpekontrakt avseende försäljning av en blivande fastighet omfattande två områden av fastigheten Färsna 1:2 till Färsna Exploatering AB enligt tidigare tecknat mark- och exploateringsavtal för en köpeskilling av 10 000 000 kronor samt
att Bosmycket Fastighets AB reglerar skuld för bygglov och bygganmälan med
437.231 kronor senast 2009-12-31.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Detta ärende avser fullföljande av tidigare tecknat mark- och exploateringsavtal gällande rad- och kedjehus, ingående i Färsna etapp 1. Mark- och exploateringsavtalet var ett resultat av en markanvisningstävling som vanns av Bosmycket AB. Efter tecknandet av mark- och exploateringsavtalet har bolaget
framtagit och bekostat projekthandlingar avseende projektet. Fullföljandet av
mark- och exploateringsavtalet genom tecknande av köpekontrakt har dock
dröjt av olika anledningar.
Kommunstyrelsen godkände mark- och exploateringsavtalet med Bosmycket
AB 2007-09-17, varvid förutsattes ett tillträde till marken genom tecknande av
ett köpekontrakt, preliminärt våren 2008 som framflyttades till hösten 2008 på
grund av förseningar i anläggandet av gator och ledningar.
Ytterligare förseningar tillkom på grund av sjukdom hos ägaren till Bosmycket
AB fram till december 2008. Kommunen godkände i december 2008 att markJusterandes sign
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och exploateringsavtalet skulle få överlåtas till ett nybildat bolag vid namn
Färsna Exploatering AB.
På grund av den ekonomiska krisen gick dock Bosmycket AB, som då hade
namnändrats till Snäckpipans Bygg AB i konkurs 2008-12-23. Överlåtelsen till
Färsna Exploatering AB gick därför inte att genomföra. Bosmycket Fastighets
AB med samma ägare som Snäckpipans Bygg AB har därefter köpt tillgångar
och avtal rörande projektet av konkursboet.
I mark- och exploateringsavtalet finns ett överlåtelseförbud, såvida inte kommunen skriftligen medger en överlåtelse. Genom ett avgörande i HD 1993-0915 har fastslagits att ett överlåtelseförbud i ett köpekontrakt inte kan hävdas
mot borgenärer vid en konkurssituation, vilket innebär att fastigheten kan säljas av konkursboet trots ett överlåtelseförbud. Situationen är inte helt lika genom att rättsfallet avser ett fullgånget köpekontrakt medan förevarande fall avser ett mark- och exploateringsavtal med löfte om fullgörande genom ett köpekontrakt. Även om kommunen skulle motsätta sig fullföljandet av mark- och
exploateringsavtalet genom tecknande av köpekontrakt och vinna en sådan
tvist, kvarstår frågan om skadestånd.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-12 beskrivit ärendet och de ekonomiska konsekvenserna samt överlämnat förslag till köpekontrakt. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till köpekontrakt avseende försäljning av en blivande fastighet omfattande två områden av
fastigheten Färsna 1:2 till Färsna Exploatering AB enligt tidigare tecknat markoch exploateringsavtal för en köpeskilling av 10 000 000 kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 322 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-12 med Kjell Janssons tilläggsyrkande att
Bosmycket Fastighets AB reglerar skuld för bygglov och bygganmälan med
437.231 kronor senast 2009-12-31. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
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Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (V) – avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringsavd.
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Tillägg nr 2 till avtal om VA-drift i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till tilläggsavtal nr 2 för VA-driftentreprenad i Norrtälje
kommun innebärande en förlängning av driftavtalet med två år till och med
2013-12-31 och
att uppdra till ledningskontoret och tekniska kontoret att senast 2011-06-30
återkomma med förslag till förnyad partner för VA-driften.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Avtal om VA-drift mellan Norrtälje kommun och Compagnie Générale des
Eaux (CGE) undertecknades den 6 december 2001. Avtalet gäller för tiden från
2002-01-01 till 2011-12-31 med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet
överfördes från CGE till Vivendi Water AB 2002-01-01. Vivendi Water AB
har därefter ändrat namn först till Veolia Water AB och sedermera till Veolia
Vatten AB.
Under kontraktstiden har ett antal gränsdragningsfrågor diskuterats och ansvarsförhållanden har tydliggjorts genom tilläggsavtal 2006-05-24.
Kommunen har i enlighet med kontraktet 2008-02-01 aktualiserat frågan om
att utnyttja den kontraktsenliga optionen om två års förlängning av kontraktet.
Denna skall då gälla från och med 2012-01-01 till och med 2013-12-31.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-16 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till tilläggsavtal nr 2 för VAJusterandes sign
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driftentreprenad i Norrtälje kommun innebärande en förlängning av driftavtalet
med två år till och med 2013-12-31 och att uppdra till ledningskontoret och
tekniska kontoret att senast 2011-06-30 återkomma med förslag till förnyad
partner för VA-driften.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 327 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-16.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (V) – avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________
Expedieras:
Tekniska kontoret
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Ansökan om bidrag till projektet Nenningesund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja föreningen Nenningesund 25 % i bidrag av föreningens beräknade
kostnader på 100 000 euro i ansökan till Central Baltic, vilket motsvarar
25 000 euro (~250 000 kr) under förutsättning att ansökan till Central Baltic
beviljas,
att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Bakgrund
Representanter från föreningen Nenningesund har uppvaktat kommunen den
30 september 2009 för att berätta om projektet Nenningesund och den planerade ansökan till Central Baltic. Föreningen ansöker om finansiellt stöd av Norrtälje kommun.
Föreningen vill genom projektet Nenningesund förbättra för turism och kommunikation på Rådmansö och inom regionen för att främja en levande landsbygd. Föreningen vill återskapa en inre vattenväg för småbåtar mellan Höggarnsfjärden och Prästfjärden på Rådmansö. Kommunen ser fördelar för turistnäringen med projektet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-20 redogjort för projektet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen beslutaatt bevilja föreningen Nenningesund 25 % i bidrag av föreningens beräknade kostnader på 100 000 euro i ansökan till Central Baltic, vilket motsvarar 25 000 euro (~250 000 kr) under
förutsättning att ansökan till Central Baltic beviljas, att finansiering sker med
medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 328 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-20.
__________

Expedieras:
Föreningen Nenningesund
Ekonomienheten
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagna
sammanträdestider för kommunfullmäktige –
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 2010 (bilaga).

Bakgrund
Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
för år 2010 (bilaga).
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-10-20 kommunfullmäktige godkänna föreslagna sammanträdestider.
________
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Protokoll
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2009-09-02, 2009-09-25, 2009-09-30 och 2009-10-05.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28.
__________
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Anmälan om delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 12 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 09-9 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 36-40, 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin
Bil 2
Dnr 09-548 002
Delegationsbeslut gällande köpekontrakt, avtal om lägenhets och jordbruksarrende m m , september 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin
Bil 3
Dnr 09-145 002
Delegationsbeslut gällande trafikärenden, Agneta Hildén Möllenborg
”
”
”
”
2009-08-05—2009-09-07
Bil 4
Dnr KS09-122 002
Yttrande till Försvarsmakten ang ansökan till hemvärnet, räddningschef Jan
Eriksson
Bil 5
Dnr KS09-1293 002
Delegationsbeslut om tillfälligt utökad kredit på koncernvalutakontot, ekonomichef Gunilla Edvinsson
Bil 6
Dnr KS09-189 051
Delegationsbeslut gällande avtal för terminalglasögon, bitr kommundirektör
Tommie Eriksson
Bil 7
Dnr KS09-41 051
Delegationsbeslut gällande avtal för snittblommor, binderier och krukväxter,
bitr kommundirektör Tommie Eriksson
- Fröken Knopp, Norrtälje
- Blomsterservice Fru Grön, Norrtälje
- Zandras Blomstershop, Rimbo
- Tulipana, Hallstavik
- Interflora Fresh, Norrtälje
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Bil 8
Dnr KS09-41 053
Delegationsbeslut gällande tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av engångs- och förbrukningsmaterial, kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson
Bil 9
Dnr KS09-1325 050
Delegationsbeslut gällande avtal för engångsmaterial, bitr kommundirektör
Tommie Eriksson
Bil 10
Dnr KS09-726 055
Delegationsbeslut gällande upphandling av personaltjänster, bitr kommundirektör Tommie Eriksson
Bil 11
Dnr KS09-1286 055
Delegationsbeslut gällande beställningsskrivelse konsulttjänst – Uppdatering
av rutin och sammanställning av förteckning över de behandlingar som de personuppgiftsansvariga genomför och redovisar i projektet, bitr kommundirektör
Tommie Eriksson
Bil 12
Dnr KS09-599 053
Delegationsbeslut gällande avbrytande av upphandling gällande byggvaror,
bitr kommundirektör Tommie Eriksson
Delegationsbeslut gällande tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande byggvaror, bitr kommundirektör Tommie Eriksson

_________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:45, Budgetförutsättningar för
åren 2009-2012.
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:54, Timbelopp för LASS år
2010
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:55, Budgetpropositionen för år
2010
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:58, Budgetförutsättningar för
åren 2009-2013.
Sveriges Kommuner och Landsting – Ny kunskapsöversikt från SKL
Sveriges Kommuner och Landsting, Rekommendation om vaccination mot
pandemisk influensa
Svensk Kollektivtrafiks yttrande över ny kollektivtrafiklag
Dnr KS09-1162 108
Länsrättens beslut ang överklagade beslut, kommunfullmäktige den 15 juni
2009, § 166 och kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 juni 2009, §
233. Ärende Revidering av finanspolicy, finansinstruktion samt antagande av
delegationsordning för ekonomi och finansverksamheten samt antagande av finansinstruktion.
Dnr KS09-105 108
Länsstyrelsens beslut ang överklagande av beslut av kommunstyrelsen avseende kontroll av brandskyddet på fastigheten Lögla 1:53
Dnr KS08-1282 021
Socialnämndens beslut 2009-09-10, § 324 ang slutrapport efter uppdrag som
socialchef
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Dnr KS09-1247 001
Öhrlings Price WaterhouseCoopers: TioHundra-Någonting har hänt! en utvärdering av TioHundra-projektet
Minnesanteckningar från möte 2009-09-08 med Styrgrupp Norrtäljeprojektet,
anslutning till Norrvatten.
Minnesanteckningar från sammanträde med arbetsmarknadsrådet 2009-09-08.
Styrelseprotokoll Roslagsbostäder AB 2009-09-09
Månadsrapport för augusti månad Veolia Vatten
Nyhetsbrev Avfall Sverige nr 16 och 17 2009-10-08
__________
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