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Närvarolista/omröstningsprotokoll
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KS § 1
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum på ledningskontoret den 26 januari 2010
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1836 133

Avtal med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande
flyktingbarn i Norrtälje kommun

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna skriftlig överenskommelse med Migrationsverket om 8 platser
avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna överenskommelsen med Migrationsverket samt
att kommunstyrelsen i ett särskilt beslut ska fastställa hur statsbidraget ska
fördelas mellan socialnämnden, TioHundranämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 107, att ingå avtal med
Integrationsverket om två platser för inkommande flyktingbarn från och med
2007 och tillsvidare.
Migrationsverket inkom den 27 januari 2009 med en förfrågan till Norrtälje
kommun om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. De önskar att
kommunen tillhandahåller 7 – 10 boendeplatser.
Socialnämnden beslutade den 17 december 2009 i § 476 att föreslå att kommunstyrelsen tecknar avtal med Migrationsverket om tillhandahållande av 8
boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1836 133 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 januari 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna skriftlig
överenskommelse med Migrationsverket om 8 platser avseende mottagande av
ensamkommande flyktingbarn, att uppdra till kommunstyrelsen att teckna
överenskommelsen med Migrationsverket samt att kommunstyrelsen i ett
särskilt beslut ska fastställa hur statsbidraget ska fördelas mellan socialnämnden, TioHundranämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 10, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 11 januari 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1835 136

Nya riktlinjer och ny konstruktion för introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar enligt lagen (1992:1068) att
gälla från och med 2010-03-01

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva riktlinjer och ersättningsnivåer som kommunfullmäktige fastställde i sitt beslut 2008-11-03, § 314 samt
att fastställa nya riktlinjer och ersättningsnivåer enligt lagen (1992:1068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar i enlighet med socialnämndens beslut 2009-12-17, § 469, att gälla från och med
den 1 mars 2010.

Bakgrund
Kommuner har rätt att lämna introduktionsersättning enligt lagen (1998:1068)
om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Kommunens mottagande av flyktingar regleras i avtal med Migrationsverket och
kommunen får statligt bidrag för sitt omhändertagande. Kommunfullmäktige
beslutade den 3 november 2008 i § 314 att socialnämnden ska bevilja introduktionsersättning i enlighet med fastställda riktlinjer och ersättningsnivåer.
Socialnämnden föreslår den 17 december 2009 i § 469 en förändrad konstruktion av nuvarande introduktionsersättning. Anledningen är att nuvarande ersättning schablonmässigt utgår från hela hushållet och inte från individen.
Socialnämnden anser att en individualiserad introduktionsersättning kan skapa
större incitament för framförallt kvinnor att söka arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 januari 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva riktlinjer
och ersättningsnivåer, som kommunfullmäktige fastställde i sitt beslut 200811-03, § 314 samt att fastställa nya riktlinjer och ersättningsnivåer enligt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar i enlighet med socialnämndens beslut 2009-12-17, § 469, att gälla från
och med 2010-03-01.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 18, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 11 januari 2010.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-87 107

Godkännande av ägardirektiv 2010 för Norrtälje Kommunhus AB och
dotterbolagen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB och
dotterbolagen.
Reservation
Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöter och vänsterpartiets ledamot
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Norrtälje Kommunhus AB beslutar årligen om ägardirektiv för NKABkoncernen. Föreliggande förslag har utarbetats i samråd med företrädare för
bolagen samt tjänstemän på kommunstyrelsekontoret. Norrtälje Kommunhus
AB styrelse godkände förslaget den 19 januari 2010.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 januari 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv för
Norrtälje Kommunhus AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 januari 2010, § 20, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 18 januari 2010. Elisabeth Björk (S) och Olle Jansson (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag som är det samma som
kommunstyrelsekontorets förslag.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
arbetsutskottets förslag med tillägget att styrelsen i Norrtälje Energi AB
ska aktivt verka för etablering av vindkraft i kommunen. Under 2010 ska de
två verken som är planerade vid Erken byggas och ägas av Norrtälje Energi,
om kalkylerna visar på ett positivt resultat.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Jansson (M) yrkande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-01-25

KS § 5

10

Dnr KS 09-1861 014

Justering av budgetramar 2010 och 2011
Beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med
243 tkr avseende lägre besparing från nedlagd uterink,
att finansiering sker med anslaget för lokalkostnadsökningar,
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med
138 tkr avseende personer anställda med lönebidrag,
att barn- och skolnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med 275 tkr
avseende personer anställda med lönebidrag,
att socialnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med 153 tkr avseende
personer anställda med lönebidrag,
att kommunstyrelsens budgetram för 2010 och 2011 minskas med 566 tkr
avseende personer anställda med lönebidrag.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 1 500 tkr för 2010 och 2011 för verksamhetsanpassningar inom kultur- och fritidsnämnden,
att bevilja kommunstyrelsen en höjning från 40 000 tkr till 50 000 tkr i
investeringsanslag för 2010 och 2011 samt
att finansiering sker med egna medel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2009 om mål och budget för
2010-2012. Vissa förändringar har skett efter detta datum, vilket föranleder
korrigeringar av nämndernas ramar.

Tjänstemannaberedning
I skrivelse daterad den 9 december 2009 har ledningskontoret på anförda skäl
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
bevilja kommunstyrelsen 1 500 tkr för 2010 och 2011 för verksamhetsanpassningar inom kultur- och fritidsnämnden, att bevilja kommunstyrelsen ytterligare 10 000 tkr till 50 000 tkr i investeringsanslag för 2010 och 2011 samt att
finansiering sker med egna medel. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med 243 tkr
avseende lägre besparing från nedlagd uterink, att finansiering sker med anslaget för lokalkostnadsökningar, att kultur- och fritidsnämndens budgetram för
2010 och 2011 ökas med 138 tkr avseende personer anställda med lönebidrag,
att barn- och skolnämndens budgetram för 2010 och 2011 ökas med 275 tkr
avseende personer anställda med lönebidrag, att socialnämndens budgetram för
2010 och 2011 ökas med 153 tkr avseende personer anställda med lönebidrag,
att kommunstyrelsens budgetram för 2010 och 2011 minskas med 566 tkr avseende personer anställda med lönebidrag.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 11, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 9
december 2009.
__________
Expedieras till: Kommunstyrelsekontoret ekonomi o lokalförsörjning
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-118 214

Antagande av detaljplan för industriområde inom fastigheten Sika 4:23 i
Frötuna församling, Sika industriområde
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29 samt
att överlämna till kommunfullmäktige att besluta om att offentliggöra den
särskilda sammanställningen om hur miljökonsekvenserna har hanterats i
detaljplanen.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för industriområde inom fastigheten Sika 4:23 i Frötuna
församling samt
att offentliggöra den särskilda sammanställningen om hur miljökonsekvenserna har hanterats i detaljplanen.

Bakgrund
En detaljplan i Sika har upprättats för att täcka kommunens behov av tillgängliga fastigheter för ytkrävande och bullrande verksamheter, bland annat logistik- och verkstadsindustri. En miljöbedömning, som resulterat i en miljökonsekvensbeskrivning, ingår som en separat bilaga till planen.
Detaljplanen har varit utställd under tiden 22 september 2009 – 13 oktober
2009. 12 yttranden kom in varav, 4 var utan erinran.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I utvecklingsplanen för Norrtälje stad, som antogs av kommunfullmäktige den
29 mars 2004, anges Sika 4:23 som lämpligt område för miljöstörande verksamheter. Detaljplanearbetet har föregåtts av ett programarbete som godkändes
av kommunstyrelsen den 19 november 2007.
Kommunen bekostar detaljplanen, utbyggnad av gator, vatten-, spillvatten- och
dagvattenanläggningar, ny infart från väg 276 till området samt samordning
med övriga tekniska anläggningar. Kommunens kostnader kommer att klarläggas i ett investeringsärende. Inom kvartersmarken svarar respektive tomtköpare för sina kostnader.
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att lösas lokalt. Det lokalt tillgängliga
vattnet räcker till ca 150-200 personekvivalenter vilket tillgodoser den första
etappen. Därefter krävs anslutning till VA-nätet i Norrtälje tätort.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse daterad den 10 december 2009 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29 samt att
överlämna till kommunfullmäktige att besluta om att offentliggöra den särskilda sammanställningen om hur miljökonsekvenserna har hanterats i detaljplanen.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 2, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 10
december 2009.
__________

Expediera till: Planering och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-700 214

Antagande av detaljplan för Solbacka Strand, fastigheterna Tälje 3:80-82,
3:202-204, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Solbacka Strand, fastigheterna Tälje 3:80-82, 3:202204, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.

Bakgrund
Planförslaget avser en lämplighetsprövning av ny bostadsbebyggelse med 62
enbostadshus och 156 lägenheter i flerbostadshus söder om Vätövägen mellan
Grindområdet och skyddszonen 500 meter från Lindholmens reningsverk. En
övergripande gång- och cykelväg från hamnen mot Långgarn ska också säkerställas. Strandskydd gäller intill 100 meter från strandlinjen.
I den fördjupade översiktsplanen - Utvecklingsplan för Norrtälje stad - antagen
av kommunfullmäktige den 29 mars 2004, är det berörda området betecknat
som bebyggelseområde huvudsakligen för bostäder. Program för detaljplanen
har varit utsänt för samråd under juni-juli 2007 och godkändes av kommunstyrelsen den 14 januari 2008. I samband med utställningen av planförslaget
inkom 6 yttranden varav 2 var utan erinran.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PGL 5:29.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 3, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 22
december 2009.
_______

Expedieras till: Planering och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samrådsbeslut – Detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö–
Singö församling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Singö
församling för samråd enligt PBL 5:28.

Bakgrund
Detaljplanen har upprättas för att pröva lämpligheten av att omvandla f.d.
Norrbyhemmets mangårdsbyggnad från pensionat till bostäder. Kommunen
har tidigare godkänt att en detaljplan med det aktuella syftet får upprättas.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 november 2009 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna detaljplanen för del av
Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Singö församling för samråd enligt PBL 5:28.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 4, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 15
november 2009.
________

Expedieras till: Planering och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över förslag till översiktsplan 2010 för Uppsala kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna ledningskontorets yttrande från den 21 december 2009 som
kommunens yttrande i ärendet.

Bakgrund
Uppsala kommun önskar Norrtälje kommuns yttrande över förslag till översiktsplan 2010 för Uppsala kommun.

Tjänstemannaberedning
I ledningskontorets förslag till yttrande har endast de frågor, som kan ha
betydelse för Norrtälje kommun, kommenterats såsom väg- och kollektivtrafikfrågor.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2009 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna ledningskontorets yttrande från den
21 december 2009 som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 5, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 21
december 2009.
_______

Expedieras till: Kommunstyrelsekontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-01-25

KS § 10

18

Dnr KS 08-888 251

Mark- och exploateringsavtal avseende projekt Solbacka Strand i
Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med Solbackastrand AB avseende
projekt Solbacka Strand samt
att uppdra till socialförvaltningen att i samråd med tekniska kontoret omlokalisera befintligt boende i småstugor, totalt fyra lägenheter, som
berörs av exploateringen.

Bakgrund
Upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal innebär att kommunen
anvisar den i projektet berörda kommunägda marken till Solbackastrand AB.
Avtalet tecknas med utställningsförslaget till detaljplan som utgångspunkt och
innebär en definitiv markanvisning och reglerar i övrigt ansvaret för exploateringen, dock under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet senast
den 15 mars 2010 samt att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen senast
den 29 mars 2010 genom beslut, som vinner laga kraft.
Projektet innehåller 150 lägenheter i flerbostadshus, ca 50 äldrebostäder, ca 60
småhus, förskola inrymd i ett av flerbostadshusen, lokaler för handel och ett
LSS-boende.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna mark- och exploateringsavtal med Solbackastrand AB avseende projekt Solbacka Strand samt att uppdra till socialförvaltningen att i samråd med tekniska kontoret omlokalisera befintligt boende i småstugor, totalt fyra lägenheter som berörs av exploateringen.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 12, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 21
december 2009.
__________

Expedieras till: Planering och utveckling
Socialförvaltning
Ksk teknik och service
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Tecknande av nytt hyresavtal med Riflex AB avseende kv Hjälmen 1
och ombyggnad av Familjens Hus

Kommunstyrelsen beslutar:
att återremittera ärende och ge kommunstyrelsekontoret i samråd TioHundraförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på en mer central
lokalisering av Familjens Hus.

Bakgrund
TioHundranämnden beslutade 2007-02-15 att de verksamheter, som bör ingå i
ett samlokaliserat Familjens Hus är barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM), familjecenter, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inkl.
Kärnan, skolhälsovården samt ungdomsmottagningen. Vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2009-06-24 fattades ett inriktningsbeslut om lokalisering till
lokaler i kv Hjälmen. Kommunstyrelsen beslutade därefter 2009-08-31 att ge
ledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till hyresavtal.
Den sammanlagda årshyran, inkl värme och vatten, uppgår till drygt 4,3 mkr,
vilket motsvarar en kostnad om 1 748 kr per m2. Inflyttning planeras kunna ske
fr.o.m. oktober 2010. Den utökade lokalkostnaden för TioHundranämnden
uppgår till drygt 1,8 mkr. Samtidigt upphör lokalbankens årskostnader för
Flygskolan om 2 931 tkr t.o.m. 2014-07-31.

Tjänstemannaberedning
I skrivelse daterad den 3 december 2009 föreslår ledningskontoret/tekniska
kontoret att kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till
hyresavtal för ombyggnad till Familjens Hus i kv Hjälmen 1, med en hyrestid
på drygt 10 år, från 2010-10-01 till 2020-12-31 med möjlighet till 5 års förlängning, att finansiering av TioHundranämndens ökade lokalkostnader sker
genom ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
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utökade lokalkostnader, att utse ekonomichefen att jämte kommunstyrelsens
ordförande underteckna hyresavtalet samt att uppdra åt ekonomichefen att ansvara för att berörda verksamheters hyreskontrakt sägs upp och i övrigt tillse
att de lokalkonsekvenser som uppstår till följd av omflyttning till familjens
Hus genomförs.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 december 2009, § 391, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den
3 december 2009.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) med instämmande av Elisabeth Björk (S) och Bertil
Karlsson (V)– att ärendet återremitteras och att kommunstyrelsekontoret i
samråd TioHundraförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag
på en mer central lokalisering av Familjens Hus.
__________

Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
TioHundraförvaltningen
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Verksamhetsplan 2010 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen beslutar:
att

fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010, inklusive räddningstjänsten,

att

utöka anslaget till stiftelsen S/S Norrtelje med 20 tkr till 70 tkr,

att

anslå 80 tkr till försköning av Älmsta tätort,

att

finansiering av anslag till S/S Norrtelje och Älmsta tätort sker inom
Kommunstyrelsens budgetram,

att

av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå medel
för investeringar/verksamhetsanpassningar
- för renhållningsverksamhet
1000 tkr
- för VA-verksamhetsförändringar
1000 tkr
- för VA-anslutningar/serviser
5000 tkr
- för gata/park verksamhetsförändringar
500 tkr
- för busshållplatser
100 tkr
- för trafiksäkerhetsåtgärder
100 tkr
- för tillgänglighetsåtgärder
100 tkr
- för projekt/utredningar, mark-/intrångsersättningar
150 tkr
- för investeringsutredningar
2000 tkr

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat en verksamhetsplan för sina verksamheter för år 2010, baserad på verksamhetsplaner för de olika avdelningarna.
Räddningstjänsten lämnar även en egen verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen förhandlades enligt MBL § 11 den 15 januari 2010.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen
2010, inklusive räddningstjänsten att utöka anslaget till stiftelsen S/S Norrtelje
med 20 tkr till 70 tkr, att anslå 80 tkr till försköning av Älmsta tätort, att finansiering av anslag till S/S Norrtelje och Älmsta tätort sker inom Kommunstyrelsens budgetram, att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar
anslå medel för investeringar/verksamhetsanpassningar: - för renhållningsverksamhet 1000 tkr, - för VA-verksamhetsförändringar 1000 tkr,- för VA-anslutningar/serviser 5000 tkr,- för gata/park verksamhetsförändringar 500 tkr,- för
busshållplatser 100 tkr,- för trafiksäkerhetsåtgärder 100 tkr,- för handikappåtgärder 100 tkr,- för projekt/utredningar, mark-/intrångsersättningar 150 tkr,för investeringsutredningar 2000 tkr,

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 december 2009, § 396, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 22
december 2009.
__________

Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
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Månadsrapport per november 2009 för kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att

godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv
ansvarar för.

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 november månad ett överskott jämfört
med periodiserad budget om 35,0 mkr. Prognosen för helåret uppvisar ett överskott jämfört med budget om 21,1 mkr, inklusive besparingskrav på 10 mkr.

Tjänstemannaberedning
Föreligger av ledningskontoret upprättad sammanställning av budgetavvikelse
per november samt prognostiserade avvikelser för hela året.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 december 2009, § 397, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 21
december 2009.
_________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
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Månadsrapport per november 2009 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för november månad 2009,
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 november uppgår till 59,9 mkr. Prognosen
för kommunen avseende helåret uppvisar ett överskott enligt balanskravet och
efter pensionsavsättningar om ca 53 mkr. Prognos enligt balanskrav före pensionsavsättningar uppgår till 85 mkr. TioHundra AB lämnar fortsatt en nollprognos för året, d.v.s. i linje med budget. NKAB-bolagen lämnar ingen rapport per november.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för november månad 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 december 2009, § 398, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 21
december 2009.
________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
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Anmälan om delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 18 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 09-09 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 46-53, 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 46, Lars Härlin
Bil 3
Dnr KS 09-548 002
Delgivning av delegationsbeslut jml 12 § kommunstyrelsens reglemente och
kommunstyrelsens beslut 1991-02-19 § 25 avs oktober – december 2009,
rörande lägenhets-, jordbruks och nyttjandearrende samt markupplåtelseavtal,
Lars Härlin
Bil 4
Dnr KS 09-60 002
Avskrivning av ärende KS 07-1753 och samrådsbeslut i ärende KS 09-1616,
Gunnel Löfqvist
Bil 5
Dnr KS 09-1032 002
Avskrivning av 9 ärenden, Gunilla Hellgren
Bil 6
Dnr KS 09-1830 055
Grundavtal kommunförsäkring, Tommie Eriksson
Bil 7
Dnr KS 09-1742 055
Godkännande av förfrågningsunderlag och avbrytande av upphandling avseende handledningstjänster, Tommie Eriksson
Bil 8
Dnr KS 09-1514 053
Tilldelningsbeslut i upphandlingen av material för textilslöjd, Tommie Eriksson
Bil 9
Dnr KS 09-1827 053
Avtal avseende material för textilslöjd, Tommie Eriksson
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Bil 10
Dnr KS 09-145 002
Tekniska kontorets delegationsbeslut rörande godkännande av förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, Agneta Hildén Möllenborg, Örjan Asplund, Bertil Rusk, Arne
Ringefors, Robert Klingvall och Eva Kutscher.
Bil 11
Dnr KS 09-712 458
Entreprenadavtal för insamling, hämtning och transport av slam- och fettavfall
från öar utan bro- och färjeförbindelse, Jörgen Örnestav
Bil 12
Dnr KS 09-1859
Avtal mentorprojektet ”Kunskap-Koder-Kontakter, Sören Karlsson
Bil 13
Dnr KS 10-29 110
Avtal om biträde med administrativa uppgifter inför allmänna valen 2010, Leif
Klasson
Bil 14
Kommunstyrelsekontorets detaljorganisation, Tommie Eriksson
Bil 15
Dnr KS 09-1639 009
Biträdande kommundirektörens vidaredelegering med stöd av kommunstyrelsen beslut 30 november 2009, § 298, gällande fr om 1 januari 2010
Bil 16
Delegationsbeslut meddelade av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-16,
2009-12-30, 2010-01-13 och 2010-01-19.
Bil 17
Yttrande till länsstyrelsen dnr KS 09-1781 511 om hastighetsbegränsning på
väg 276 och beslut om lokala trafikföreskrifter dnr KS 09-1615 511 på Vätövägen, Agnets Hildén Möllenborg.
Bil 18
Avtal ang beställarsamordning, kontraktsstyrning, stöd och service.
___________
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Föreligger protokoll från:
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november och den 16 december 2010.
Kommunfullmäktige den 9 november 2009 och 14 december 2009.
_________
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Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr Lst 577-2009-075955
Länsstyrelsen i Stockholms läns meddelande 2009-12-01 om utredning av ansvar för efterbehandling av förorenat område i Herräng.
Dnr Lst 5511-2006-011030
Länsstyrelsen i Stockholms län – Kungörelsedelgivning avseende deponi- och
återvinningsverksamhet på fastigheten Frötuna-Nodsta 11:1.
Ungdomsstyrelsens inbjudan att delta i ungdomsenkäten Lupp.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:68, Ny lag om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:70 om hyreshöjning fr o m
2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:74 om kommunala pensioner
och sänkt allmän pension – kostnadseffekter.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:75 om förvaltningsbesvär över
beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:77 om underskott i det allmänna pensionssystemet – konsekvenser för kommuner och landsting.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:78 om ersättningar vid familjehemvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:79 om ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:80 om ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS.
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Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:81 om konfliktlösning vid
offentlig säljverksamhet på marknaden mm.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:82 om AB § 28 moment 9 –
Sjuklön vid indragen sjukpenning.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:83 om omsorgsprisindex
(OPI) och vårdprisindex (VPI)
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:84 om budgetförändringar för
åren 2009-2013.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:86 om etiska krav i offentlig
upphandling
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:3 om kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut.
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande om förslag till tolkning av
lagstiftningen avseende ersättning till fristående skolor under 2010.
Sveriges Kommuner och Landstings rapport om Öppna jämförelser 2009,
trygghet och säkerhet.
Norrtälje Kommunhus AB protokoll från den 10 november 2009, 8 december
2009, 30 december 2009.
Norrtälje Energi Försäljnings AB protokoll från den 11 december 2009.
Norrtälje Energi AB protokoll från den 11 december 2009.
NIHAB protokoll från den 9 december 2009.
Barn- och skolnämndens beslut från den 15 december 2009, § 117, om
tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan, musikskolepeng samt självskjutsersättning med båt.
Veolia Vattens månadsrapport för oktober, november och december månad
från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun.
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Länsstyrelsens beslut om förordnande av vigselförrättare, Dnr KS 09-1773
112.
Statens folkhälsoinstituts skrift ”Tobaksuppdraget” nr 1.
Svenska kyrkan – Organisationsförändring.
Minnesanteckningar från möte med arbetsmarknadsrådet den 20 november
2009.
Öppet brev från Riksföreningen mot hälsovådligt elektromagnetisk strålning
till Sveriges kommuner om medborgarnas exponering av elektromagnetisk
strålning.
Utbildningsnämndens beslut från den 27 oktober 2009, § 89, om politiska partiers besök i kommunala skolor i Norrtälje kommun.
Barn- och skolnämndens beslut från den 10 november 2009, § 101, om politiska partiers besök i kommunala skolor i Norrtälje kommun.
Socialnämndens beslut från den 5 november 2009 om tilläggsöverenskommelse gällande flyktingmottagande och samverkan kring introduktion i Stockholms län.
Roslagsbostäder AB protokoll från den 30 oktober 2009.
Avfall Sverige nyhetsbrev nr 21 och 22.
Avfall och miljö nr 5/nov 2009.
Socialstyrelsens meddelandeblad, december 2009, om riksnormen för försörjningsstöd 2010.
Förtroendemannanämndens fråga – protokoll från den 15 december 2009, § 26.
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2009.
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Räddningstjänstens PM om hur kommunen hanterar ansvarsfördelning och
säkerhet vid hot och våld mot folk- och förtroendevalda politiker i Norrtälje
kommun.
Miljörådets protokoll från den 10 november 2009.
Verksamhetsplaner 2010 (exkl kommunstyrelsen)
____________
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