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2009-11-30

1 (65)

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00 - 16.05
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Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sören Karlsson, kommundirektör
Tommie Eriksson, bitr kommundirektör
Annica Johansson, controller
Agneta Hildén Möllenborg, tf teknisk chef
Jörgen Örnestav, renhållningschef
Bertil Rusk, VA-chef
Örjan Asplund, gata/park-chef
Monica Pettersson, ledningskontoret/planering
Magnus Ericsson, ledningskontoret/planering
Tony Wallin, personalchef,
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 1 december 2009, kl 15.00

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Eva Kutscher

Paragrafer

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-11-30

Datum för
anslags uppsättande

2009-12-02

Datum för
anslags nedtagande 2009-12-23

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.................................................................
Eva Kutscher

Utdragsbestyrkande

277 - 310
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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 § 277
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 1 december
2009, kl 15.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS09-77 020

Antagande av reviderat personalpolitiskt program
Beslut
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till reviderat personalpolitiskt program att gälla från
2010-01-01 samt
att upphäva personalpolitiska programmet, antaget av kommunfullmäktige
2004-03-29, § 71.
Bakgrund
Norrtälje kommuns första personalpolitiska program antogs i kommunfullmäktige i början av 1990-talet. Under åren har programmet setts över ett antal
gånger och utökats med fler delprogram.
I enlighet med den totala översynen av alla policydokument som nu påbörjats
inom ledningskontoret har ett reviderat personalpolitiskt program tagits fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-28 att remittera förslag till
nytt personalpolitiskt program till alla kommunala nämnder och kommunala
bolag samt de fackliga organisationerna med vilka kommunen har avtal.
Yttranden skulle vara personalenheten tillhanda senast 2009-03-31. Remisstiden förlängdes till 2009-08-31.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-12 sammanfattat inkomna yttranden
och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anta förslag till
reviderat personalpolitiskt program att gälla från 2010-01-01.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 278

5

Dnr KS09-77 020 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-28, § 332 föreslagit, enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-29, kommunstyrelsen besluta att anta förslag
till reviderat personalpolitiskt program att gälla från 2010-01-01 samt därutöver att upphäva personalpolitiska programmet, antaget av kommunfullmäktige 2004-03-29, § 71.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-1632 351

Investeringsanslag för installation av ny rensutrustning och sandfång i
Lindholmens avloppsreningsverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 3 500 tkr till installation av ny rensutrustning och sandfång till
Lindholmens avloppsreningsverk för att säkerställa verkets funktion,
att finansiering av investering och tillkommande driftkostnader med 336 tkr
sker inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Lindholmens avloppsreningsverk börjar bli åldersstiget då det byggdes på
1960-talet. Många installationer i verket är gamla och uttjänta.
En viktig funktion är rensutrustningen tillsammans med sandfånget som också
är det första reningssteget i processen. Dagens rensgaller år från 1991 och behöver bytas ut. Om inte detta första steg i reningsprocessen fungerar kommer
inte den höggradiga reningen av avloppsvattnet att fungera.
Om kommunen i framtiden väljer att ta hand om sitt avlopp på något annat sätt
än att rena det i Lindholmen kan detta ske tidigast 2015, fram till dess måste
verket fungera som det är avsatt för. Om kommunen väljer att bygga ut
Lindholmen till en större kapacitet än dagens kan denna rensutrustning användas i det utbyggda verket.
Veolia Vatten AB, kommunens driftentreprenör, har föreslagit kommunen att
prioritera denna åtgärd som den mest angelägna för att uppehålla verkets funktion och kommer därför att upphandla och installera denna utrustning för bästa
resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-15 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 3 500 tkr till installation av ny rensutrustning och sandfång till Lindholmens avloppsreningsverk för att säkerställa verkets funktion, att finansiering av investering och tillkommande driftkostnader med 336 tkr sker inom VA-kollektivet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-28, § 333, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-15.
__________
Expedieras:

Justerandes sign

Tekniska kontoret
Ledningskontoret/ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS09-1548 401

Antagande av nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Norrtälje kommun att gälla från och med 2010-01-01 och tillsvidare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Norrtälje kommun att gälla från och med 2010-01-01 och tillsvidare,
att § 9 angående trädgårdsavfall ska behålla sin nuvarande lydelse,
att nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Norrtälje kommun upphör att gälla när de nya träder i kraft.

Bakgrund
Kommunen har rätt att meddela lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö. Författningsstöd för kommunens föreskriftsrätt finns i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt avfallsförordningen. Kommunen är inte skyldig att meddela lokala föreskrifter utan
det är ett lokalt politiskt beslut huruvida sådana föreskrifter ska antas.
Bygg- och miljönämnden lämnar 2009-09-09, § 78 förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Norrtälje kommun. Nuvarande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 1999-12-20, § 310. Ny lagstiftning har medfört att föreskrifterna bör revideras. Nämnden föreslår att de
nya föreskrifterna bör träda i kraft 2010-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-03 anfört att man i samråd med
bygg- och miljökontoret konstaterat att nuvarande lydelse avseende eldning av
trädgårdsavfall bör kvarstå för att undvika tolknings- och tillämpningssvårigheter. Föreskriften angående eldning av trädgårdsavfall (§ 9) bör därför även
fortsättningsvis endast omfatta områden med detaljplan.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
i Norrtälje kommun att gälla från och med 2010-01-01 och tillsvidare, att § 9
angående trädgårdsavfall ska behålla sin nuvarande lydelse, att nuvarande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Norrtälje
kommun upphör att gälla när de nya träder i kraft.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 343, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-03.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla
från och med 2010-01-01 och tillsvidare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny taxa och taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med 2010-01-01 och tillsvidare,
att fastställa en timtaxa om 860 kronor i 2009 års nivå för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken,
att nuvarande taxa och taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalken upphör att gälla när den nya träder i kraft samt
att uppdra till bygg- och miljönämnden att göra vissa redaktionella ändringar i
den nya taxan med tillhörande taxebestämmelser före ikraftträdandet.

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har lämnat förslag till ny taxa och taxebestämmelser
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den nya taxan med tillhörande
taxebestämmelser föreslås börja gälla från och med 2010-01-01.
Kommunfullmäktige antog nuvarande taxa och taxebestämmelser 2005-12-19,
§ 11. Sedan dess har ett antal förändringar skett i miljöbalken och taxan måste
därför revideras. Hela klasskodningssystemet för miljöfarliga verksamheter har
bland annat omarbetats. Kommunens tillsyns- och prövningsansvar enligt djurskyddslagen har från och med 2009-01-01 övergått till Länsstyrelsen. Dessutom har vissa verksamheter som tidigare omfattats av länsstyrelsens tillsynsansvar blivit en kommunal angelägenhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa och taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med
2010-01-01 och tillsvidare, att fastställa en timtaxa om 860 kronor i 2009 års
nivå för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att nuvarande taxa och taxebestämmelser för prövning och tillsyn enligt miljöbalken upphör att gälla när den
nya träder i kraft samt att uppdra till bygg- och miljönämnden att göra vissa
redaktionella ändringar i den nya taxan med tillhörande taxebestämmelser före
ikraftträdandet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 344, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-29.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS09-1331 452

Antagande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2010 och
tillsvidare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2010 och
tillsvidare samt
att nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
Bakgrund
Förslag till renhållningstaxa för år 2010 kommer i stora delar att vara oförändrad jämfört med 2009 års taxenivå, sånär på några justeringar gällande bland
annat flerfamiljshus/verksamheter/säsongshämtning.
Förslaget innehåller även en ny taxa för fritidsboende som kommer att erbjudas en 14-dagars hämtning mellan april-september och månadshämtning
mellan oktober och mars. Övriga nya förslag till taxor för sophämtningen är
kompostering med månadshämtning, införande av 14-dagars tömning för flerfamiljs/verksamheter/säsongshämtning, införande av ny kärlstorlek 660 liter,
ett antal nya avfall till behandlingsprislistan och en ny taxa för insamling av
slam från öar utan bro- eller färjeförbindelse. De allmänna bestämmelserna har
anpassats till de reviderade Avfallsföreskrifterna.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-30 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2010 och tillsvidare samt att nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 345, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse
2009-10-30.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1215 760

Antagande av ”Gemensam policy för att förebygga och tidigt upptäcka
och behandla missbruk och beroende”
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den av Kommunförbundet i Stockholms län tillsammans med
Stockholms läns landsting (SLL) rekommenderade policyn angående att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende samt
att policyn skall gälla till och med år 2012.

Bakgrund
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har tillsammans med SLL rekommenderat Stockholms läns kommuner och landsting att anta en gemensam
policy för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende.
Syftet med policyn är att möjliggöra ett ökat samarbete mellan kommunerna
och landstinget i Stockholms län avseende missbruks- och beroendefrågor.
Enligt förslaget ska policyn ha en giltighetstid om fem år och därefter revideras.
TioHundranämnden, socialnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet. Samtliga nämnder tillstyrker förslaget.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den av Kommunförbundet i Stockholms län tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL) rekommenderade
policyn angående att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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och beroende samt att policyn skall gälla till och med år 2012.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 346, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-29.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 09-1778 001
Dnr KS07-852 001

Beslut om nytt kommunstyrelsekontor innebärande ändring i kommunstyrelsens reglemente, avsnitt B, § 21
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens förvaltningskontor från och med 2010-01-01 ska
benämnas kommunstyrelsekontoret samt
att kommunstyrelsens reglemente, avsnitt B, § 21, från och med 2010-01-01
skall ha följande ny lydelse ”Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelsekontoret”.

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om alla nämnders
verksamheter och arbetsformer. Varje nämnd har därför ett eget reglemente
som kommunfullmäktige har antagit. I varje nämnds reglemente finns närmare
föreskrifter om nämndens verksamheter och arbetsformer. I kommunstyrelsens
reglemente avsnitt B, § 21 anges att under kommunstyrelsen lyder lednings-,
service-, räddnings- och tekniska kontoret.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2009, § 257 om ny organisation
för kommunstyrelsens förvaltning. I beslutet fick kommundirektören i uppdrag
att snarast återkomma med förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Med anledning av detta lämnar ledningskontoret förslag till nytt
reglemente för kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens förvaltningskontor från

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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och med 2010-01-01 ska benämnas kommunstyrelsekontoret samt att kommunstyrelsens reglemente, avsnitt B, § 21, från och med 2010-01-01 skall ha
följande ny lydelse ”Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelsekontoret”.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 347, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-29.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS09-1501 736

Rekommendation att teckna nytt färdtjänstavtal med landstinget
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) rekommendation att
teckna ett nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting (SLL).

Bakgrund
Kommunerna har genom lagen om färdtjänst (1997:736) en skyldighet att
anordna färdtjänst för sina kommuninvånare. Det gäller personer som har ett
varaktigt funktionshinder, är folkbokförda i kommunen och har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Länets kommuner har sedan
lång tid tillbaka genom avtal överlåtit åt Stockholms läns landsting att ansvara
för färdtjänsten.
Det nuvarande färdtjänstavtalet sades upp av båda parter och förhandlingar om
ett nytt avtal har pågått sedan 2008. I förhandlingarna har KSL företrätt kommunerna och landstinget har företrätts av färdtjänstens ledning. Förhandlingarna har framförallt handlat om rättsläget kring kommunernas möjlighet att
genom avtal överlämna hela eller endast delar av färdtjänstavtalet till trafikhuvudman samt ansvar och kostnader för de kommunala persontransporterna som
är undantagna enligt § 9 i färdtjänstavtalet och som kommunerna utför de s k
turbundna resorna. Det nya färdtjänstavtalet gäller från och med 1 januari
2010.
Barn- och skolnämnden har 2009-11-24 i § 107 beslutat att rekommendera
kommunstyrelsen att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting
gällande från och med den 1 januari 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Förvaltningscheferna för TioHundraförvaltningen och barn- och utbildningskontoret har i gemensam skrivelse 2009-10-30 redovisat de nyheter som ingår
i avtalet samt föreslagit på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL)
rekommendation att teckna ett nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting (SLL).

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 348 föreslagit kommunstyrelsen besluta i enlighet med TioHundraförvaltningen och barn- och utbildningskontorets gemensamma skrivelse 2009-10-30.
__________
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Investeringsanslag till om- och tillbyggnad av Svanberga skola
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel om 45,5 mkr till om- och tillbyggnad av
Svanberga skola i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning
2009-10-28,
att bevilja barn- och skolnämnden 1,2 mkr till inventarier i de tillbyggda
lokalerna,
att finansiering sker med egna medel,
att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och
med 2011 års budget.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2008-03-17, § 84 bland
annat att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra förstudier för eventuell omoch tillbyggnad av Roslagsskolan och Svanberga skola till F-9 skolor. Förstudie av Svanberga skola genomfördes under våren 2009.
I den lokalförsörjningsplan som nu har framtagits för den långsiktiga planeringen av lokaler för grundskoleverksamheten, ingår en permanent skola för år
F-9 i Svanberga. De befintliga paviljongerna för år 7-9 skulle därmed kunna
avvecklas. Barn- och skolnämnden förväntas ta beslut om om- och tillbyggnad
av Svanberga skola, enligt tekniska kontorets investeringsberedning, vid sitt
sammanträde den 24 november.
I bilaga till ärendet redovisar tekniska kontoret investeringsförslaget enligt
huvudalternativet för om- och tillbyggnad av Svanberga skola.
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En nybyggnad i två plan föreslås uppföras, som dockas till befintlig huskropp.
Mindre tillbyggnad och vissa anpassningar av nuvarande skola ingår också i
projektet. Den sammantagna investeringsvolymen uppgår till 45,5 mkr. Det
finns även ett alternativt förslag om 51,1 mkr, vilket innehåller en större tillbyggnad av den befintliga skolan.
Utöver investeringsutgifter för byggnation tillkommer kostnader för lös inredning i de tillbyggda lokalerna om 1,2 mkr. Denna kostnad inryms ej i barn- och
skolnämndens årliga investeringsanslag.
Barn- och skolnämnden har 2009-11-24 i § 106 beslutat hemställa att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med
ledningskontorets skrivelse daterad 2009-10-29.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om
45,5 mkr till om- och tillbyggnad av Svanberga skola i enlighet med tekniska
kontorets investeringsberedning 2009-10-28, att bevilja barn- och skolnämnden 1,2 mkr till inventarier i de tillbyggda lokalerna, att finansiering sker med
egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2011 års budget.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 349 föreslagit kommunstyrelsen besluta i enlighet med ledningskontorets skrivelse 2009-10-29.
__________
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Fastställande av låneram 2010 samt målsättning för upplåning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att för 2010 fastställa en total låneram för kommunen på 2 300 mkr inklusive
koncernkredit samt
att ett mål för maximal upplåning 2010 i koncernen fastställs till 2 150 mkr
exkl koncernkredit.

Bakgrund
Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 15 juni 2009. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa
en total låneram inkl koncernkredit. Bolagen i kommunhuskoncernen har i
samband med budgetarbetet inom koncernen lyft fram sitt behov av finansiering. Moderbolaget har 2009-11-10 behandlat ärendet. Förslaget till låneram
för Kommunhusbolagen uppgår till 1 750 mkr exkl koncernkredit.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-03 beskrivit ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 2010
fastställa en total låneram för kommunen på 2 300 mkr inklusive koncernkredit
samt att ett mål för maximal upplåning 2010 i koncernen fastställs till 2 150
mkr exkl koncernkredit.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 352, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-03.
_________
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Lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun
under perioden 2009-2017
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna barn- och skolnämndens förslag till lokalförsörjningsplan för
grundskoleverksamheten med förändringen
-

att i stället för att bereda plats för årskurs 4-6 i Roslagsskolan utreda möjligheten att vidta åtgärder vid Parkskolan för att där även fortsättningsvis
kunna inrymma elever i årskurserna F-6 samt att utreda möjligheten att inrymma musikskolan i Roslagsskolan från och med höstterminen 2010,

att uppdra åt barn- och skolnämnden att årligen följa upp och uppdatera lokalförsörjningsplanen.
Reservation
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Lokalförsörjningsplanen för grundskoleverksamheten avses utgöra ett planeringsverktyg för att på ett planerat sätt kunna möta behov av förändringar i
lokalbeståndet med hänsyn taget till elevutvecklingen i de olika delarna av
kommunen. Planen täcker perioden 2009-2017 där uppgifterna mot slutet av
perioden blir mer osäkra.
Lokalförsörjningsplanen föreslås bli en rullande plan som uppdateras årligen
av barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden har den 20 oktober fattat
beslut om lokalförsörjningsplanen och har därvid hemställt till kommunstyrelsen om att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder vid
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berörda skolor och har begärt investeringsanslag till om- och tillbyggnad av
Svanberga skola för att kunna bli en permanent skola för F-9. Lokalförsörjningsplanen baseras på gällande befolkningsprognos, som under året framtagits av ledningskontorets avdelning för planering och utveckling. Bedömning
av tillgång och behov av elevplatser i de olika kommundelarna har sedan gjorts
med utgångspunkt från uppgifter om skolornas kapacitet, barn- och skolnämndens beslut om långsiktig utvecklingsplan och antaganden om att antal elever i
fristående skolor kvarstår vid ungefär nuvarande nivå.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-16 beskrivit ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och skolnämndens förslag till lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten med förändringen
- att i stället för att bereda plats för årskurs 4-6 i Roslagsskolan utreda möjligheten att vidta åtgärder vid Parkskolan för att där kunna inrymma elever
i årskurserna F-6 samt att utreda möjligheten att inrymma musikskolan i
Roslagsskolan från och med höstterminen 2010, att uppdra åt barn- och
skolnämnden att årligen följa upp och uppdatera lokalförsörjningsplanen.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 374, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-16. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med redaktionell ändring
i första att-satsen.
Justerandes sign
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Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag med redaktionell ändring i första att-satsen. Vidare yrkades
att uppdra till barn- och skolnämnden att utreda behovet av en ny skola i södra
delen av Norrtälje stad samt att uppdra till förvaltningschefen att ta fram
underlag för en sammanhållen lokalförsörjningsplan innefattande förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons (m) yrkande.
__________
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Revidering av kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 65 angående
hantering av ickevalsalternativet enligt LOV
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 65 innebärande att
TioHundra AB ska vara ickevalsalternativ samt
att delegera till TioHundranämnden att fastställa ny konstruktion för att utse
ickevalsalternativ enligt lag om valfrihetssystem (2008:962) (LOV).
Reservation
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 65 att TioHundranämnden ska
införa valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst och basal hemsjukvård. LOV
innebär att kommuner kan skapa så kallade valfrihetssystem i stället för att
upphandla tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett valfrihetssystem blir alla utförare som uppfyller myndighetens krav antagna. Det är
sedan upp till den enskilde brukaren att välja vilka utförare man föredrar. För
de brukare som inte gör ett aktivt val ska det enligt LOV finnas ett ickevalsalternativ. Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 att ickevalsalternativet
ska vara TioHundra AB.
TioHundranämnden har därefter funnit att det är svårt att få alternativa utförare
att vilja etablera sig i ett valfrihetssystem. För att underlätta etablering av fler
aktörer inom hemtjänst och basal hemsjukvård anser TioHundranämnden därför att fler utförare bör ges möjlighet att under en period utgöra ickevalsalternativet.
Justerandes sign
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TioHundranämnden beslutade 2009-11-23, § 166, att förelå kommunfullmäktige besluta att godkänna det reviderade förslaget till hantering av ickevalsalternativ inom kundval. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltog inte i beslutet.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30, § 65 innebärande att TioHundra AB ska vara
ickevalsalternativ samt att delegera till TioHundranämnden att fastställa ny
konstruktion för att utse ickevalsalternativ enligt lag om valfrihetssystem
(2008:962) (LOV).

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 375, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-16. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons (m) yrkande.
__________
Justerandes sign
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Revidering av Norrtälje kommuns VA-taxa att gälla från och med
2010-01-01
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna textändringar i Norrtälje kommuns VA-taxa att gälla
från och med 2010-01-01. De tidigare texterna upphör därmed att gälla.
Bakgrund
Nu gällande VA-taxa infördes den 1 januari 2009.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har under året kommit med ett normalförslag till VA-taxa som dels är helt anpassad till Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:244) och dels anpassad till den nya ABVA (allmänna
bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggningar) som kommunen införde från januari i år. Dessutom har
den gamla texten varit otydlig och svårförstådd vilket gjort det möjligt med
flera tolkningar.
Kommunens tidigare hantering av så kallade LTA-system stämmer inte längre
med den nya vattentjänstlagen, vilket gjort att hela det stycket skrivits om.
Inga avgifter i taxan har ändrats utan står fast i 2009 års nivå.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-11-13 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna
textändringar i Norrtälje kommuns VA-taxa att gälla från och med 2010-01-01
och tillsvidare.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 376, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-13.
__________
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Finansieringsavtal för projekt väg 76 förbi Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande finansieringsavtal för projekt väg 76 förbi Norrtälje,
att bevilja 15 mkr i anslag för bidrag till statlig infrastruktur gällande Västra
vägen i avtalet med Vägverket,
att bevilja 6 mkr i anslag för täckande av ökade kostnader genom etappindelning av vägen,
att bevilja 31 mkr i investeringsanslag avseende kommunens investeringar
ingående i avtalet,
att finansiering totalt 52 mkr sker med egna medel,
att tiden för upplösning av bidraget i kommunens balansräkning fastställs till
10 år,
att finansiering av räntor och upplösning av bidraget samt avskrivningar på
kommunens investering sker med budgeterat anslag för nya investeringar
2010,
att finansiering av Vägverkets del av kostnaderna enligt avtal sker med förskott
för etapp 1 i avvaktan på återbetalning.

Bakgrund
Planeringen av Västra vägen är nu klar och produktionen av vägen kan igångsättas när finansiering har klarlagts. Detaljplanerna för vägen, etapp 1 och II
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antogs av kommunfullmäktige 2007 och har nu efter överklaganden vunnit
laga kraft. Arbetsplanen, som är Vägverkets dokument, har delen fram till
Arsta värmeverk fastställts av Vägverket. Den resterande delen fastställs när
den delen är finansierad.
Vägverket och kommunen har sedan detaljplane- och arbetsplaneprocessen
påbörjats diskuterat finansieringen av produktionen.
Upprättandet av arbetsplanen som skett parallellt med detaljplanen har förskotterats av kommunen med totalt 7,5 mkr.
Eftersom västra vägen har en stor betydelse för kommunens utveckling, speciellt för Norrtälje stads utbyggnad, är det viktigt att vägen kan byggas så snart
som möjligt Detta för att bl a förbättra framkomligheten till stadskärnan och
tillgängligheten till Nordrona.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-18 redogjort för överenskommelserna med Vägverket samt kommunens ekonomiska åtagande och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
föreliggande finansieringsavtal för projekt väg 76 förbi Norrtälje, att bevilja 15
mkr i anslag för bidrag till statlig infrastruktur gällande Västra vägen i avtalet
med Vägverket, att bevilja 6 mkr i anslag för täckande av ökade kostnader genom etappindelning av vägen, att bevilja 31 mkr i investeringsanslag avseende
kommunens investeringar ingående i avtalet, att finansiering totalt 52 mkr sker
med egna medel, att tiden för upplösning av bidraget i kommunens balansräkning fastställs till 10 år, att finansiering av räntor och upplösning av bidraget
samt avskrivningar på kommunens investering sker med budgeterat anslag för
nya investeringar 2010, att finansiering av Vägverkets del av kostnaderna enligt avtal sker med förskott för etapp 1 i avvaktan på återbetalning.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 377, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-18.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 292

32

Dnr KS09-1440 026

Plan för lika behandling att gälla från och med 2010-01-01
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 293

33

Dnr KS 03-532 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Spillersboda
1:116 i Frötuna församling, Norrtälje kommun
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling.

Bakgrund
Planförslaget är upprättat på begäran av ledningskontoret som en del av kommunstyrelsens uppdrag att förbättra replipunkten i Spillersboda.
Planen är en förutsättning för att genomföra den sista delen av förbättringen,
ytterligare parkeringsplatser för fastboende öbor samt möjlighet för dem att
uppföra carportar.
Ett nästan identiskt planförslag har antagits av kommunfullmäktige 2004-0524. Därefter har både beslutet om antagande av planen och ett senare beslut av
länsstyrelsen att upphäva två förordnanden, som förutsättning för antagande av
planen, överklagats. Dessa överklaganden har slutligen i maj 2009 vunnit laga
kraft och det är nu möjligt att ta upp planen för nytt antagande.
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Planförslaget innebär i stort att parkering och grönområde på allmän platsmark
ändras till parkering på kvartersmark med möjlighet att uppföra carportar.
Marken är kommunägd.
Planförslaget har varit utställt under tiden 2006-12-12 till och med 2007-01-23.
Under utställningstiden har sex yttranden inkommit av vilka två är utan erinran. Övriga fyra yttranden har sammanfattats med kommentarer i ledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-11-02.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-11-05 beskrivit ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts
samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 360, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-05.
_________
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Godkännande och antagande av detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö
1:28 i Blidö församling
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö 1:28 i Blidö församling.
Reservation
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en fritidsbostad med uthus på
del av fastigheten Oxhalsö 1:28.
Kommunen har medgivit ägaren av fastigheten Oxhalsö 1:28 att på egen bekostnad upprätta detaljplan för området närmast sjön avseende ett fritidshus.
Området är beläget på Blidö ca 4 km sydost om Norrsunds färjeläge.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2009-02-20 till och med
2009-04-03. Planförslaget har efter synpunkter från bygg- och miljönämnden
kompletterats med bestämmelse angående hög skyddsnivå på utsläpp från avlopp. Planen har varit utställd under tiden 2009-09-08-2009-09-28. Femton yttranden har inkommit av vilka två är utan erinran. övriga yttranden har sammanfattats med kommentarer i ledningskontorets tjänsteyttrande 2009-11-06.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 294

36

Dnr KS08-1250 214 (forts)

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-11-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 361, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-10.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons (m) yrkande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 295

37

Dnr KS07-737 214

Godkännande och antagande av detaljplan för Hallsta idrottspark, etapp
1 (Gottsta 2:29 m fl) i Häverö-Singö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29,
att godkänna förslaget till upphävande av strandskydd inom del av planområdet.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Hallsta idrottspark, etapp 1 (Gottsta 2:29 m fl)
i Häverö-Singö församling.

Bakgrund
I samband med planeringen för utveckling av Hallsta pappersbruk stod det
klart att den befintliga idrottsplatsen, ishallen och tennisbanan öster om det nuvarande fabriksområdet kommer i konflikt med brukets framtida expansion
och måste flyttas till annan plats.
Norrtälje kommun har därför beslutat att anlägga ett nytt aktivitets- och idrottscentrum i Hallstavik. Ett planprogram i enlighet med detta har godkänts av
kommunen. Efter det har ett förslag till detaljplan upprättats och varit ute på
samråd under tiden 2009-04-22 till och med 2009-06-05.
Som en första utbyggnadsetapp av det nya aktivitets- och idrottscentrumet avses ett friluftsbad anläggas söder om Skeboån. Syftet med denna detaljplan är
att skapa planmässiga förutsättningar för denna utbyggnad. Förslaget till
detaljplan som var ute för samråd har därför delats upp i två delar/etapper var
av detta är den första.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 295

38

Dnr KS07-737 214 (forts)

Planförslaget för denna första etapp har efter bearbetning hållits utställt under
tiden 2009-08-25 till och med 2009-09-22. Nio yttranden har inkommit av
vilka tre är utan erinran. övriga sex yttranden hr sammanfattats med kommentarer i ledningskontorets tjänsteyttrande 2009-11-04.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-11-06 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29 att godkänna förslaget till upphävande av strandskydd inom del av planområdet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 360, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-05.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 296

39

Dnr KS09-349 042

Månadsrapport per september 2009 för kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv
ansvarar för,
att uppdra åt 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 månadsbokslut per september för de i
kommunstyrelsen ingående verksamheterna. En sammanställning av budgetavvikelse per september samt de prognostiserade avvikelserna för helåret
redovisas.
Kommunstyrelsekontoren lämnar per september ett överskott jämfört med
periodiserad budget om 27,2 mkr. Prognosen för helåret uppvisar ett överskott
jämfört med budget om 14,6 mkr, inklusive besparingskrav på 10 mkr.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-10-16 kommunstyrelsen besluta att
godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar
för, att uppdra åt Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 296

40

Dnr KS09-349 042 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-28, § 334, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-16.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 297

41

Dnr KS09-349 042

Månadsrapport per september 2009 för kommunen
Beslut
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
deltar ej i beslutets 2:a att-sats.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för september 2009,
att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika eller minimera underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

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.
Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKABkoncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad jämna månader. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli.
Kommunens redovisade resultat per september uppgår till 28,4 mkr. Prognosen
för kommunen avseende helåret uppvisar ett överskott enligt balanskravet och
efter pensionsavsättningar om ca 19 mkr. Prognos enligt balanskrav före pensionsavsättningar uppgår till ca 51 mkr. TioHundra AB lämnar fortsatt en nollprognos för året, dvs i linje med budget.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-10-16 redovisat månadsrapporter per
september 2009. Underlag har hämtats från förvaltningar och TioHundra AB.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 297

42

Dnr KS09-349 042 (forts)

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för september 2009, att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar
underskott att vidta åtgärder för att undvika eller minimera underskott.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-28, § 335 föreslagit, enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-16, kommunstyrelsen besluta att godkänna
månadsrapport för september 2009, att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika eller minimera underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet gällande 2:a och 3:e att-satsen.
__________
Expedieras:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 298

43

Dnr KS09-1639 002

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med
2010-01-01
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 201001-01 med följande ändringar;
A10:1 Allmänt Lämna yttrande över ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera, utom i kommunägda fastigheter, delegeras till bitr kommundirektören,
A10:2 Lämna yttrande över ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera i kommunägda fastigheter, delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott,
A12 Avge yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på
ordinarie sammanträde kommunstyrelsen skall delegeras till kommunstyrelsens ordförande i stället för bitr kommundirektören,
K12 Lokalförsörjning, Beslut att för kommunens räkning träffa avtal om att
hyra bostäder och/eller lokaler eller del därav för en tid av högst 5 år ändras till
2 år.
att biträdande kommundirektör och räddningschefen ges rätt att vidaredelegera
sin beslutanderätt enligt den nya delegationsordningen samt
att nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen upphör att gälla när
den nya träder i kraft.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2009, § 257 om ny organisation
för kommunstyrelsens förvaltning. I beslutet fick kommundirektören i uppdrag
att snarast återkomma med förslag till ny delegationsordning. Med anledning
av detta lämnar ledningskontoret förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 298

44

Dnr KS09-1639 002 (forts)

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret redovisar i skrivelse 2009-10-29 föreslagna ändringar i
kommunstyrelsens delegationsordning. Ledningskontoret föreslår att alla beslut som politiken hänskjuter till förvaltningen (undantaget vissa räddningstjänstärenden) ska delegeras till biträdande kommundirektör. Biträdande kommundirektör och i förekommande fall räddningschefen ska i sin tur ges rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt i ett led, dvs till ytterligare en tjänsteman.
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen inte överlämna beslutanderätt till
en konsult och därför kan beslut inte delegeras till kommundirektören eftersom
han utför sitt uppdrag som konsult.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 2010-01-01, att biträdande
kommundirektör och räddningschefen ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt den nya delegationsordningen samt att nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 350 bifallit Kjell Janssons
(m) och Elisabeth Björks (s) yrkande att kommunstyrelsen beslutar att anta delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 2010-01-01, enligt ledningskontorets förslag, med följande ändringar; A10:1 Allmänt Lämna
yttrande över ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera, utom i
kommunägda fastigheter, delegeras till bitr kommundirektören, A10:2 Lämna
yttrande över ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera i kommunägda fastigheter, delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott, A12 Avge
yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde kommunstyrelsen skall delegeras till kommunstyrelsens ordförande i
stället för bitr kommundirektören, K12 Lokalförsörjning, Beslut att för kommunens räkning träffa avtal om att hyra bostäder och/eller lokaler eller del därav för en tid av högst 5 år ändras till 2 år. att biträdande kommundirektör och
räddningschefen ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt enligt den nya
delegationsordningen samt att nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen upphör att gälla när den nya träder i kraft.
_________
Expedieras:
Justerandes sign

Kommundirektören
Kommunstyrelsekontoren
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 299

45

Dnr KS09-1373 007

Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av renhållningen”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna förvaltningens yttrande 2009-10-26 till kommunrevisionen som
svar på rapporten ”Granskning av renhållningen”.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen översiktligt granskat kommunens arbete med renhållningen. Granskningens syfte har varit att säkerställa att
antalet renhållningskunder står i proportion till det antal fastigheter i kommunen som rimligen har ett behov av renhållningstjänster och att man tar betalt
för dessa. Synpunkterna skall vara revisionen tillhanda senast 2009-11-15.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/ tekniska kontoret har i skrivelse 2009-10-26 yttrat sig i
ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna förvaltningens yttrande till revisorerna som svar på rapporten.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 351 föreslagit, enligt ledningskontoret/tekniska kontoret skrivelse 2009-10-26, kommunstyrelsen besluta att överlämna förvaltningens yttrande 2009-10-26 till kommunrevisionen
som svar på rapporten ”Granskning av renhållningen”.
_________
Expedieras:

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 300

46

Dnr KS09-1644 206

Höjning av planavgift för år 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa grundbeloppet till 40 kronor och justeringsfaktorn N3 till 1,0 att
gälla från och med år 2010.

Bakgrund
I samband med budgetarbetet för åren 2010-12 har föreslagits att avgifter för
att öka kostnadstäckningen för planarbetet enligt PBL med 10 %. Kostnaden
tas ut antingen genom planavgifter eller speciella avtal.
När organisationen ändrades den 1 juli 2007 och detaljplaneringen överfördes
till kommunstyrelsen föreslogs att kostnadstäckningen för detaljplaneringen
även fortsättningsvis ska samordnas med verksamheten inom bygg- och miljökontoret.
Kommunfullmäktige beslutade att från och med den 1 mars 2008 fastställa en
ny konstruktion för taxan enligt plan- och bygglagen. Konstruktionen innebär
att det är möjligt att debitera för nedlagd tid, komplexitet och aktuell byggarea.
Kostnadstäckningsgraden bestämdes vara 75 %.
Bygg- och miljönämnden resp kommunstyrelsen beslutar därefter om grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre
grundbelopp desto större del av verksamheten finansieras med avgifter.
Grundbeloppet får dock inte enligt PBL 11 kap 5 § andra stycket sättas högre
än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för åtgärderna. Uppgifter
som inte kan räknas in i avgiftsunderlaget är tillsyn och allmän rådgivning.
Grundbeloppet fastställdes då till 36 kronor. Bygg- och miljökontoret och
kommunstyrelsekontoret föreslår nu att för resp. verksamhet öka grundbeloppet till 40 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 300

47

Dnr KS09-1644 206 (forts)

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa grundbeloppet till 40 kronor och justeringsfaktorn N3 till 1,0 att gälla från och med år 2010.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 354, föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-02.
_________

Expedieras:

Justerandes sign

Ledningskontoret/planenheten
Ledningskontoret/ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 301

48

Dnr KS09-1645 174

Förändrad debiteringsgrund och arbetsordning för sotningsverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med
2010-01-01,
att fastställa arbetsordningen för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll,
att taxan justeras efter samråd med räddningstjänsten och de i kommunen
verksamma skorstensfejarmästare, i enlighet med resultatet från förhandlingar
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges kommuner
och landsting,
att kommunstyrelsen meddelas om taxejustering och
att detta beslut gäller endast under förutsättning att inga avsevärda förändringar
sker av taxan och tills dess att kommunstyrelsen upphäver beslutet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-09, § 170 om en arbetsordning för
sotningsverksamheten. Synpunkter såväl som erfarenheter har gjort att vissa
justeringar behöver göras i arbetsordningen. Den avgörande förändringen är att
tydliggöra förhållandet och ansvaret mellan skorstensfejarmästaren och
objektsägare.
Även taxan behöver justeras utifrån samma grunder. Förändringen berör bland
annat de som har fler byggnader på samma tomt samt administrationskostnad
vid sena återbud från objektsägare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 301

49

Dnr KS09-1645 174 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-17, § 238 att räddningstjänsten i samråd
med skorstensfejarmästarna fastställer taxejusteringar utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Beloppet i taxan kommer således
att justeras ytterligare under 2010 utifrån rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och
med 2010-01-01, att fastställa arbetsordningen för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll, att taxan justeras efter samråd med räddningstjänsten och
de i kommunen verksamma skorstensfejarmästare, i enlighet med resultatet
från förhandlingar mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och
Sveriges kommuner och landsting, att kommunstyrelsen meddelas om taxejustering och att detta beslut gäller endast under förutsättning att inga avsevärda förändringar sker av taxan och tills dess att kommunstyrelsen upphäver beslutet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 355 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-03.
__________
Expedieras:

Justerandes sign

Räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 302

50

Dnr KS09-1439 026

Rökfri arbetstid
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att rökfri arbetstid ska gälla från den 1 januari 2010 samt
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fastställa anvisningar för policyns
tillämpning samt
att kommunstyrelsekontoret inom ramen för avtalet med företagshälsovården
ordnar rökavvänjning för anställda som anmäler intresse härför.
Protokollsanteckning
Kjell Jansson (M) lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga.

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.
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Dnr KS09-1439 026 (forts)

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2009-11-02.
Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att rökfri
arbetstid ska gälla från den 1 januari 2010 samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fastställa anvisningar för policyns tillämpning samt att kommunstyrelsekontoret inom ramen för avtalet med företagshälsovården ordnar rökavvänjning för anställda som anmäler intresse härför.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-10-21, § 323 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-30.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26, § 261 att återremittera ärendet till
arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-11, § 356 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-02. Kjell Jansson (m)
lämnade skriftlig protokollsanteckning vid arbetsutskottet 2009-11-11, bilaga.
__________
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Dnr KS08-1400 214

Godkännande och antagande av detaljplan för del av fastigheterna
Gräddö 4:22-23, 4:26 samt fastigheterna Gräddö 4:82-85 i Rådmansö
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.

Bakgrund
Förslaget upprättas för att kunna utöka de tre planlagda fastigheterna Gräddö
4:82, 4:84 och 4:85 mot norr över impediment skogsmark utanför detaljplan
fram till befintlig väg.
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning har därför inte gjorts.
Kommunstyrelsen har godkänt att begärd planändring får prövas på sökandens
bekostnad och i samråd med ledningskontoret.
Planförslaget har varit utsänt på samråd med enkelt planförfarande under tiden
2009-07-02 till och med 2009-07-24. Tre yttranden har inkommit av vilka ett
är utan erinran. Ledningskontoret har i tjänsteyttrande 2009-10-19 sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-10-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges
delegationsbeslut anta densamma.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 363 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-10-20.
_________
Expedieras:
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse samt förslag till detaljplan gällande detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och
del av Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderbykarls församling för samråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen och programmet som underlag för det fortsatta planarbetet,
att godkänna förslag till detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 samt del av
Hårnacka 3:2 för samråd enligt PBL.
Reservation
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Planens syfte är att presentera förutsättningar för att etablera en ny villamiljö i
anslutning till befintlig villabebyggelse och Räfsja skogsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bifalla förfrågan om att upprätta en detaljplan för ca 14 st tomter för permanentboende på Hårnacka 2:7
samt del av Hårnacka 3:2. bifall finns att pröva 24 tomter.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2009-04-01 till och med
2009-05-20. Sexton yttranden har inkommit av vilka tre är utan erinran. Ledningskontoret har i tjänsteyttrande 2009-11-12 sammanfattat övriga tretton
yttranden med kommentarer.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-11-12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen och programmet som underlag
för det fortsatta planarbetet, att godkänna förslag till detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 samt del av Hårnacka 3:2 för samråd enligt PBL.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 369 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-12. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om avlag.

Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons (m) yrkande.
_________
Expedieras:
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Begäran om investeringsmedel för byte av oljeeldad värmepanna till värmepanna med uppvärmning via pellets i Rosenlundsgården, Bergshamra
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel om 2 550 tkr för installation av ny värmepanna för
pellets i Rosenlundsgården, Bergshamra i Norrtälje kommun,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2010,
att justera TioHundranämndens budgetram för minskade internhyreskostnader
från och med 2011 års budget motsvarande 35 250 kr per helår.

Bakgrund
Rosenlundsgårdens huvudpanna har havererat och som temporär lösning har
en utomhusplacerad ”pilotpanna” säkerställt uppvärmningen. Tekniska kontoret föreslår nu byte till en panna för förnyelsebar energi som eldas med pellets.
Förslaget innebär att den nya pannan placeras i ett fristående garage som är
disponibelt och lämpligt för att inrymma en panna samt bränsleförråd. I Rosenlundsgårdens pannrum blir shuntutrustning, spetspanna m m kvar lika som
tidigare. Den havererade pannan rivs.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-11-16 på anförda skäl
föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel om 2 550 tkr
för installation av ny värmepanna för pellets i Rosenlundsgården, Bergshamra i
Norrtälje kommun, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar 2010, att justera TioHundranämndens budgetram för
minskade internhyreskostnader från och med 2011 års budget motsvarande
35 250 kr per helår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-11-30

KS § 305

57

Dnr KS09-1667 293 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 379 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontoret/tekniska kontorets skrivelse 2009-11-16.
_________
Expedieras:

Justerandes sign

Tekniska kontoret
Ledningskontoret/ekonomienheten
TioHundraförvaltningen
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Månadsrapport per oktober 2009 för kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för,
att uppdra åt Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika underskott
samt
att exploateringskontot skall redovisas i delårsrapporter och årsbokslut.

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 lämnar per oktober månad ett överskott jämfört
med periodiserad budget om 31,6 mkr. Prognosen för helåret uppvisar ett överskott jämfört med budget om 16,1 mkr, inklusive besparingskrav på 10 mkr.
Tjänstemannaberedning
Föreligger av ledningskontoret upprättad sammanställning av budgetavvikelse
per oktober samt prognostiserade avvikelser för hela året.
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv
ansvarar för att uppdra åt Räddningstjänsten att vidta åtgärder för att undvika
underskott.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 386 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-20 med tillägget att
exploateringskontot skall redovisas i delårsrapporter och årsbokslut.
.
__________
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Månadsrapport per oktober 2009 för kommunen
Beslut
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
deltar ej i beslutets 2:a att-sats.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för oktober månad 2009,
att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika eller minimera underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

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.
Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKABkoncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna månader. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli.
Kommunens redovisade resultat per oktober uppgår till 54,9 mkr. Prognosen
för kommunen avseende helåret uppvisar ett överskott enligt balanskravet och
efter pensionsavsättningar om ca 26 mkr. prognos enligt balanskrav före pensionsavsättning uppgår till ca 58 mkr. tioHundra AB lämnar fortsatt en nollprognos för året, dvs i linje med budget. De i NKAB-koncernen verksamhetsdrivande bolagen redovisar totalt sett en något lägre prognos än föregående
prognos.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-20 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att godkänna månadsrapport för oktober månad 2009, att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika eller minimera underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-11-25, § 387 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2009-11-20. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet gällande 2:a och 3:e att-satsen.
__________
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Anmälan om delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 11 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 09-9 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 41-45, 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS09-10 002
Yttrande jml lagen om förvärvstillstånd i samband med försäljning av aktier i
bolag vecka 42 och 44, 2009, Lars Härlin
Bil 3
Dnr 09-145 002
Agneta Hildén Möllenborgs vidaredelegation till chefen för gata/park att besluta om antagande av anbud för årsentreprenörer 2009-2011
Delegationsbeslut gällande övertäckning av fontäner i Roslags- och Rurikparken, Tom Johansson
Delegationsbeslut gällande trafikärenden, Agneta Hildén Möllenborg
2009-09-07-2009-10-14
Vidaredelegation till Eva Kutscher gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-05-19-2009-10-08
Bil 4
Dnr KS09-122 002
Yttrande till Försvarsmakten ang ansökan till hemvärnet, 4 st –
2009-07-14, 2009-10-05, 2009-10-19 och 2009-10-23, räddningschef Jan
Eriksson
Bil 5
Dnr KS07-483 055
Delegationsbeslut ang förlängning av avtal webbaserat kostdataprogram för
Norrtälje kommun, bitr kommundirektör Tommie Eriksson
Bil 6
Dnr KS08-1581 055
Delegationsbeslut ang förlängning av ramavtal för juridiska tjänster, bitr kommundirektör Tommie Eriksson
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Bil 7
Dnr KS09-1648 053
Delegationsbeslut gällande tecknande av avtal gällande byggvaror Rimbo- och
Hallstaviksområdet samt Norrtäljeområdet, bitr kommundirektör Tommie
Eriksson
Bil 8
Dnr KS09-1581 055
Delegationsbeslut gällande avtalsförlängning ”Juridiska tjänster” , upphandlingschef Henning Rickardsson
Bil 9
Dnr KS09-1594 057
Delegationsbeslut gällande tecknande av leveransavtal mellan Norrtälje kommun och Ricoh Sverige AB, It-chef Leif Klasson.

Bil 10
Dnr KS09-1687 002
Delegationsbeslut gällande förbud att nyttja bristfällig eldstad i fastigheten
Östra Ledninge 4:50, Norrtälje kommun, räddningschef Jan Eriksson
Bil 11
Dnr KS09-1649 055
Delegationsbeslut gällande godkännande av förfrågningsunderlag- upphandling av förvaltning av medel avsatta till pensionsfonden, bitr kommundirektör
Tommie Eriksson
_________
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Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2009-10-21, 2009-10-28, 2009-11-11.
__________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:64, Nya regler för skyddsombud
Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting ang kommuner och regioner i
internationellt klimatarbete
Tekniska kontorets redovisning av årets kundundersökningar
Dnr KS 09-881 536
Förstudie Roslagsbanan – Kapacitetsförstärkning och dubbelspår, etapp 2
Dnr KS08-136 055
Arbetsmiljöverkets underrättelse till SITA Sverige AB ang möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen
Dnr KS08-136 055
Arbetsmiljöverkets underrättelse till Samtek AB ang möjlighet till yttrande
enligt 17 § förvaltningslagen
Avfall Sverige, nyhetsbrev 18/2009 och 20/2009
Dnr KS09-950 010
Årsberättelse 2008 från Campusgruppen
Dnr KS09-74 355
Månadsrapport för september månad, Veolia vatten
Styrelseprotokoll 2009-10-13, Norrtälje Kommunhus AB
Kallelse till styrelsemöte 2009-11-04; NIHAB
Sammanträdesprotokoll 2009-05-18, NIHAB
Miljörådets protokoll 2009-09-15.
__________
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