SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

1(72)

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.30, 18.00-18.50,
19.00-20.45

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Anna-Lena Söderblom, Kommunalråd Östhammars kommun, § 53
Marie Berggren, Östhammars kommun, § 53
Saida Laârouchi Engström, avdelningschef SKB, § 53
Stig Börje, chef för SKB:s enhet för samhällsfrågor, § 53
Ann-Kristin From, länsinformatör SKB, 53
Lucie Raid, projektledare för kärnavfallsfrågor i Regionförbundet Uppsala län, § 53
Tommie Eriksson, bitr kommundirektör
Sören Karlsson, kommundirektör
Annica Johanson, controller
Gunnel Löfqvist, planering och utveckling
Eva Kutscher, sekreterare
Tjänstemän och allmänhet, § 53

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 16 mars 2010

Underskrift

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

Paragrafer

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..........................................................................
Olle Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-03-15

Datum för
anslags uppsättande

2010-03-18

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

2010-04-08

18 - 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

2

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

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj
M
M
M
M
C
C
FP
KD
S
S
S
S
V

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

N till 18.50
N till 18.50
F
N till 18.50
N
N till 18.50
N till 18.50
F
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50

MP N 18.00 – 18.50

M
M
M
M
C
C
FP
KD
S
S
S
S
S

NTj
F
N
F
N
F
F
NTj
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50
N till 18.50

MP F

Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

§
Ja
Nej

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

Utdragsbestyrkande
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KS § 18
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att

utse Olle Jansson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att

justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den
16 mars 2010.

_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-1590 403

Besvarande av motion från Holger Forsberg (S) om inrättande av tjänst
som miljö-/energihandläggare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till bygg- och miljökontorets synpunkter avslå motionen.

Reservation
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november
2007, § 205. I motionen föreslås att en tjänst som miljö-/energiansvarig
inrättas i kommunen, att dennes arbetsuppgift med de kommunala lokaliteterna
ska i stort sett efterlikna och möjliggöra samma goda resultat som framkommit
inom Roslagsbostäders verksamhet, att kommunmedborgare ska ges möjlighet
till rådgivning och delges information och upplysning inom miljö- och energiområdet.

Yttrande
Bygg- och miljökontoret deltar redan i dag, inom ramen för miljösamverkan i
Stockholms län, i ett delprojekt avseende energifrågor i tillsynen. Arbetet
förväntas bland annat resultera i en informationsfolder med utgångspunkt från
miljöbalken och egenkontroll, som kan delas ut i samband med tillsynsbesök
m.m. Utöver detta arbete erbjuder Norrtälje kommun kostnadsfri och opartisk
energirådgivning i samarbete med 26 andra kommuner i Stockholmsregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-1590 403 (forts)

Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 9 september 2009
att motionen avslås med hänvisning till bygg- och miljökontorets yttrande, som
redovisas i bygg- och miljönämndens protokoll från den 18 juni 2008, § 86.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 22, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 9
september 2009. Socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
motionen.
Kjell Jansson (m) – avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-537 311

Besvarande av motion från Aleksandar Srndovic (S) om cykelväg i
Hallstavik mellan korsningen Uppsalavägen/Kustvägen och tätortsgränsen mot Sättra
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

med hänvisning till vad som anförs i tekniska kontorets skrivelse från
den 7 april 2009 anse motionen vara besvarad.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2008, § 132. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka
för att en cykelväg anläggs mellan korsningen Uppsalavägen/Kustvägen och
tätortsgränsen mot Sättra samt att den sista sträckan mellan naturstigen till tätortsgränsen mot Sättra blir väl avskild från vägbanan.

Yttrande
Tekniska kontoret meddelar i skrivelse daterad den 7 april 2009 att ett detaljplanearbete pågår beträffande industriområdet kring Uppsalavägen från tätortsgränsen fram till bron över Skeboån. Frågan om en gång- och cykelväg
övervägs i detta planarbete. Resultatet av arbetet kommer att ställas ut för
samråd.
Med hänvisning till vad som anförs i tekniska kontorets skrivelse föreslår den
borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 9 september 2009 att motionen
kan anses vara besvarad.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 23, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 9
september 2009.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-254 612

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) om införande av en driftoch underhållsteknisk linje vid gymnasiet i Hallstavik

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen i avvaktan på att riksdagens beslut om den reformerade
gymnasieskolan träder i kraft 2011.
Reservation
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Elisabeth Björk (S), Bertil Karlsson (V) och Ingrid Landin (MP) inlämnade
motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2009, § 41.
I motionen föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att snarast inrätta en
gymnasielinje för drift- och underhållsteknik i Hallstavik i syfte att underlätta
rekrytering av kompetent personal för skötsel, drift och underhåll av de vindkraftaggregat, som planeras byggas i Hallstaviksområdet.

Yttrande
Riksdagen har beslutat om införande av en ny gymnasieskola med tillämpning
på elever, som börjar sin utbildning efter den 1 juli 2011. I den nya gymnasieskolan föreslås bland annat att tolv yrkesprogram ska ingå, däribland el- och
energiprogrammet. Vilka inriktningar, som ska finnas på de nationella programmen kommer regeringen besluta om efter förslag från Skolverket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-254 612 (forts)

Med hänvisning till att gymnasieskolan står inför stora förändringar föreslår
den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 21 januari 2010 att motionen
avslås i avvaktan på att riksdagens beslut om den reformerade gymnasieskolan
träder i kraft 2011.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 24, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
21 januari 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
motionen.
Kjell Jansson (m) – avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-514 430

Besvarande av motion från Marita Jeansson (S) om att göra Norrtälje
kommun klimatneutralt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att stöd till miljöprojekt världen över
(bistånd) är en uppgift för staten och därmed faller utanför det kommunala
lagstadgade uppdraget.
Reservation
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2008, § 129. I motionen föreslås att Norrtälje kommun blir klimatneutralt.
Miljörådet har den 2 december 2008, § 60 yttrat sig över motionen och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att stöd till
miljöprojekt världen över (bistånd) är en uppgift för staten och därmed faller
utanför det kommunala lagstadgade uppdraget.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2009, § 249 återremitterades motionen efter yrkande av Dan Westin (MP). Han hänvisade till att
lagen har ändrats sedan miljörådets beredning av motionen samt Malmö
kommuns och Skåneregionens tolkning av lagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-514 430 (forts)

Yttrande
Kommunstyrelsekontoret har efter kommunfullmäktiges sammanträde den 9
november 2009 varit i kontakt med sakkunniga. De meddelar att den lagstiftning, som berörs av motionärens önskemål, inte har ändrats sedan miljörådets
beredning av ärendet.
Med anledning av att berörd lagstiftning inte har ändrats tillstyrker den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 21 januari 2010 miljörådets förslag att
avslå motionen med hänvisning till att stöd till miljöprojekt världen över (bistånd) är en uppgift för staten och därmed faller utanför det kommunalt lagstadgade uppdraget.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 25, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
21 januari 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
motionen.
Kjell Jansson (m) – avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-1790 531

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) m fl om upphandling av
öppen bilpool i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med anledning av att den borgerliga majoriteten anser att
om kommunen ska driva bilpool så snedvrids konkurrensen gentemot de
företag som driver biluthyrning samt att det dessutom saknas rättsligt stöd
för en kommun att driva bilpool, som kommunens innevånare kan
använda.
Reservation
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Ingrid Landin (MP), Mats Dannewitz Linder (MP) och Bridget Wedberg (MP)
inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december
2008, § 384. I motionen föreslås att en bilpool upphandlas i syfte att kommunens innevånare ska kunna använda kommunens tjänstebilar då de inte används i tjänsten.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2009, § 141 återremitterades motionen enligt 5 kap 36 § kommunallagen med hänvisning till att
flera kommuner agerar enligt motionens andemening.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser i skrivelse daterad den 22 januari 2010 att om
kommunen ska driva bilpool så snedvrids konkurrensen gentemot de företag
som driver biluthyrning eftersom en kommunal näringsverksamhet inte får gå
med vinst enligt kommunallagen.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 26, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
22 januari 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
motionen.
Kjell Jansson (m) – avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1397 511

Besvarande av motion från Åsa Stålberg (S) om förbud att stanna eller
parkera på Vallbygårdsvägen 1-13 i Rimbo

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att det enligt trafikförordningen
(1998:1276) 3 kap 47 § och 53 § redan råder parkeringsförbud eller förbud
att stanna på större delen av Vallbygårdsvägen 1-13 i Rimbo.

Bakgrund
Åsa Stålberg (S) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 september 2009, § 212. I motionen föreslås att en lokal trafikföreskrift
om förbud att stanna eller parkera införs på Vallbygårdsvägen 1-13 på grund
av att parkerade fordon hindrar varutransporter till äldreboendet och förskolan.

Yttrande
Enligt trafikförordningens generella föreskrifter får fordon inte stanna eller
parkeras så att fara uppstår eller trafiken hindras. Fordon får inte heller parkeras för nära korsningar, övergångsställen och ut- och infarter mm. Dessa
generella föreskrifter ska inte skyltas enligt transportstyrelsens föreskrifter.
Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 22 januari 2010
att motionen avslås med hänvisning till att det enligt trafikförordningen
(1998:1276) 3 kap, 47 § och 53 § redan råder parkeringsförbud eller förbud
att stanna på större delen av Vallbygårdsvägen1-13 i Rimbo. Problemet med
felparkerade fordon kan lätt avhjälpas med parkeringsövervakning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 27, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
22 januari 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1440 026

Norrtälje kommuns plan för likabehandling att gälla åren 2010-2012

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta utarbetad plan för lika behandling att gälla åren 2010 - 2012 i
Norrtälje kommun då nästa lönekartläggning ska genomföras.

Bakgrund
Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska varje år göra en jämställdhetsplan.
I jämställdhetsplanen ska behandlas arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, rekrytering
och löner. Föreslagen plan föreslås ersätta den senast fastställda planen från år
2006.
Samverkansorganisationen är informerad om planen och reviderad utifrån synpunkter lämnade från kommunledningsgruppen.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-11-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta utarbetad plan för lika behandling att gälla åren 2010 - 2012 i
Norrtälje kommun då nästa lönekartläggning ska genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1440 026 (frots)

Politisk beredning
Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde den 21 oktober 2009,
§ 324 och kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2009, § 262. Vid
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2009, § 292 utgick ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari 2010, § 47, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 16
november 2009. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-205 106

Nytt avtal med Stockholm Business Alliance 2011 - 2015

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtalsförslaget mellan Stockholm Business Alliance och
Norrtälje kommun för 2011-2015 samt
att finansiera avgiften för 2011 med 224.000 kronor från Näringsliv och
kommunikations budget.

Bakgrund
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 47 kommuner i och
utanför Stockholms län. Partnerskapets arbete går ut på att göra Stockholmsregionen till norra Europas ledande tillväxtregion genom investeringsfrämjande och näringspolitiskt samarbete. Gällande avtal mellan partnerskapet
Stockholm Business Alliance och Norrtälje kommun löper till och med 2010.
Kommunens kostnad blir densamma som tidigare år, 4 kr/innevånare och år.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 januari 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtalsförslaget mellan
Stockholm Business Alliance och Norrtälje kommun för 2011-2015 samt att
finansiera avgiften för 2011 med 224.000 kronor från Näringsliv och
kommunikations budget.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 februari 2010, § 28, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 12 januari 2010.
___________
Expedieras till: Näringsliv och kommunikation, Dan Löfgren.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-992 253

Godkännande av avtal om anläggningsarrende med friköpsklausul
avseende fastigheten Norrtälje Färsna 1:2, Norrtälje

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtal om anläggningsarrende med rätt till friköp för Ekonomiska
föreningen Norrtälje Naturbarnstuga gällande del av fastigheten Norrtälje
Färsna 1:2 till en köpeskilling av 1 400 000 kronor.

Bakgrund
Ekonomiska föreningen Norrtälje Naturbarnstuga bedriver i dag förskoleverksamhet av typen ”ur och skur” på Mosebacke i Norrtälje. Föreningen har
ansökt om att få en tomt anvisad för omlokalisering av förskolan. En tomt, som
accepterats av föreningen, har därför lagts ut i detaljplanen Färsna 2 på nuvarande fastigheten Färsna 1:2. Då föreningen har för avsikt att flytta verksamheten så snart som möjligt vill man komma igång med geotekniska undersökningar omgående.

Tjänstemannaberedning
I avvaktan på föreningens förvärv av tomten föreslår ledningskontoret att
kommunen upplåter området till föreningen med ett anläggningsarrende på 10
år, innehållande en överenskommelse om rätt att friköpa arrendestället under
avtalstiden. Såväl arrendeavgiften som köpeskillingen uppräknas med index.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende med rätt till
friköp för Ekonomiska föreningen Norrtälje Naturbarnstuga gällande del av
fastigheten Norrtälje Färsna 1:2 till en köpeskilling av 1 400 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 27

19

Dnr KS 08-992 253 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2010, § 13, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningskontorets skrivelse daterad den 10
december 2009.
_______
Expedieras till: Planering och utveckling, Lars Härlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 28

20

Dnr KS 07-459 214

Antagande av tillägg till detaljplan för fritidsbebyggelse för del av fastigheten Östernäs 1:1 m fl i Häverö socken och kommun av Stockholms län
fastställd av länsstyrelsen den 30 april 1968 avseende Herräng 11:4 och
11:16-18 samt s:6 i Häverö församling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut
anta densamma.

Bakgrund
Syftet med planen är att utöka byggrätten för fastigheten Herräng 11:4 och
11:16-18 från 80 m2 till 130 m2 för huvudbyggnaden.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 januari 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna detaljplanen och med
stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari 2010, § 43, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 21 januari 2010.
_________
Expedieras till: Planering och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 29

21

Dnr KS 09-1182 214

Antagande av tillägg till detaljplan för fritidsbebyggelse för del av fastigheten Östernäs 1:1 m fl i Häverö socken och kommun av Stockholms län,
fastställd av länsstyrelsen den 30 april 1968 angående Herräng 11:5 i
Häverö-Singö församling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut
anta densamma.

Bakgrund
Syftet med planen är att utöka byggrätten för fastigheten Herräng 11:5 från
80 m2 till 130 m2 för huvudbyggnaden.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 januari 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna detaljplanen och
med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari 2010, § 44, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 21 januari 2010.
__________
Expedieras till: Planering och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 30

22

Dnr KS 10-275 311

Investeringar 2010 – Hållplatser för stadsbusslinjer i Norrtälje

Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja 683 100 kronor i investeringsanslag för genomförande av det fjärde
och sista steget av föreslagen om- och nybyggnad av hållplatser i
Norrtälje,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 51 000 kronor på grund av
utökade driftkostnader,
att finansiering av driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift
av nya investeringar 2011.

Bakgrund
För att förbättra servicen för resenärerna har SL lagt om busslingorna i Norrtälje stad. I samband med detta måste nya busshållplatser byggas och gamla
tillgänglighetsanpassas enligt RIBUSS-04.
Rubricerat projekt avser fjärde och sista steget och omfattar nybyggnad av
vändslinga och tillgänglighetsanpassade hållplatser.
Enligt Vägverket kan kommunen söka statligt bidrag för åtgärder, som berör
tillgänglighet till buss, anpassning av busshållplatser samt infartsparkeringar.
Kommunen har fått 50% i bidrag för hela projektet, som omfattar åren 20072010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 30

23

Dnr KS 10-275 311 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja 683 100 kronor i investeringsanslag för
genomförande av det fjärde och sista steget av föreslagen om- och nybyggnad
av hållplatser i Norrtälje, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag
för anläggningsinvesteringar, att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas
med 51 000 kronor på grund av utökade driftkostnader, att finansiering av
driftkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari 2010, § 50, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 2 februari 2010.
________

Expedieras till: Teknik och service
Ekonomi och lokalförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 31

24

Dnr KS 10-234 709

Kommunens ansvar enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt fastställande av kontrollavgift att gälla från och med
den 1 juli 2010

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att delegera till socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
att fastställa att den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel ska betala en årlig kontrollavgift på
500 kronor per försäljningsställe (tillsynsobjekt),
att tillsynsavgiften föreslås gälla från och med den 1 juli 2010 samt
att nuvarande tillsynsavgift för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör att
gälla när den nya avgiften träder i kraft.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i september 2009 att ge socialnämnden ansvaret för att bedriva tillsyn över försäljning av nikotinläkemedel. Därefter har
den lagstadgade tillsynen inarbetats i den nya lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel vilket innebär att kommunens tillsynsansvar har utökats. Kommunen ges även rätt att ta ut en kontrollavgift i samband med tillsynen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 31

25

Dnr KS 10-234 709 (forts)

Socialnämnden föreslår den 28 januari 2010, § 19 att nämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt socialnämnden är det nya lagstadgade uppdraget identiskt
med nämndens befintliga tillsynsansvar över detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel. Nämnden tar i dag ut en avgift om 500 kronor per år för tillsyn
över detaljhandel med nikotinläkemedel. Avgiftsnivån för den nya tillsynsverksamheten, där även tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel ingår,
föreslås vara densamma.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 februari 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera till socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel, att fastställa att den som bedriver detaljhandel
enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska betala
en årlig kontrollavgift på 500 kronor per försäljningsställe (tillsynsobjekt), att
tillsynsavgiften föreslås gälla från och med den 1 juli 2010 samt att nuvarande
tillsynsavgift för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör att gälla när den
nya avgiften träder i kraft.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 51, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 10 februari 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 32

26

Dnr KS 10-373 750

Införande av vårdnadsbidrag från och med den 1 maj 2010 enligt lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 maj 2010,
att godkänna tillämpningar i enlighet med barn- och skolnämndens förslag
bilaga 1,
att delegera ansvaret för vårdnadsbidraget till barn- och skolnämnden,
att uppdra till barn- och skolnämnden att utarbeta slutliga tillämpningsföreskrifter inom ramen för lagen och dess tillämpningar,
att då beräkningar av volymen är mycket osäker bevilja barn- och skolnämnden 3,2 mkr i särskilt anslag för vårdnadsbidrag, som redovisas separat
från nämndens ordinarie anslag,
att finansiering sker med ökade skatteintäkter,
att över- eller underskott till följd av vårdnadsbidraget inte ska tillfalla
ordinarie budget för barn- och skolnämnden,
att uppdra till barn- och skolnämnden att i delårsrapporterna återrapportera
utvecklingen och effekterna av vårdnadsbidraget samt
att anslag för 2011 ska beslutas i samband med justeringar av budget för 2011
i höst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 32

27

Dnr KS 10-373 750 (forts)

Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi anser att detta bidrag har stora brister och reformen är en tillbakagång för
en modern ”barnpolitik” i världsklass. Vi ser det inte som en självklarhet, att
bara för att man inte vill eller kan ta del av den resurs som erbjuds i form av
förskola m.m. så ska man per automatik få ekonomiskt stöd för detta.
Vårdnadsbidraget utgår inte från barnens behov och erfarenheter har visat att
det kan försvåra barns språkutveckling. Vi ser också en risk för neddragningar
i förskolan. Som sammanfattning anser vi att vårdnadsbidraget motverkar
arbetslinjen, utmanar jämställdheten och försämrar integrationen. Dessa medel
som nu satsas ifrån kommunledningen tycker vi kan användas på ett annat sätt
inom barn- och skolområdet.”

Bakgrund
Riksdagen beslutade i maj 2008 att införa en lag om kommunalt vårdnadsbidrag för barn i åldern 1 – 3 år. Lagen ger möjlighet att införa, finansiera och
administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar.
Barn- och skolnämnden beslutade den 16 februari 2010, § 20 föreslå kommunstyrelsen besluta att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 maj 2010, att
besluta om tillämpningar i enlighet med bilaga 1, att delegera ansvaret för
vårdnadsbidraget till barn- och skolnämnden, att uppdra till barn- och skolnämnden att utarbeta slutliga tillämpningsföreskrifter inom ramen för lagen
och dess tillämpningar, att uppdra till barn- och skolnämnden att se över riktlinjer för barnomsorg och göra nödvändiga anpassningar, att bevilja barn- och
skolnämnden full kostnadstäckning för att finansiera vårdnadsbidraget (det vill
säga för 50% utnyttjande för 2010 3,2 mnkr och för 2011 4,8 mnkr minus de
besparingar som görs på frigjorda förskoleplatser), att ge barn- och skolnämnden i uppdrag att i delårsboksluten följa upp och återrapportera utvecklingen
och effekterna av vårdnadsbidraget. Socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 32

28

Dnr KS 10-373 750 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 maj
2010, att godkänna tillämpningar i enlighet med barn- och skolnämndens förslag bilaga 1, att delegera ansvaret för vårdnadsbidraget till barn- och skolnämnden, att uppdra till barn- och skolnämnden att utarbeta slutliga tillämpningsföreskrifter inom ramen för lagen och dess tillämpningar, att då beräkningar av volymen är mycket osäker bevilja barn- och skolnämnden 3,2 mkr
i särskilt anslag för vårdnadsbidrag som redovisas separat från nämndens
ordinarie anslag, att finansiering sker med ökade skatteintäkter, att över- eller
underskott till följd av vårdnadsbidraget inte ska tillfalla ordinarie budget för
barn- och skolnämnden, att uppdra till barn- och skolnämnden att i delårsrapporterna återrapportera utvecklingen och effekterna av vårdnadsbidraget samt
att anslag för 2011 ska beslutas i samband med justeringar av budget för 2011
i höst.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 52, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 17 februari 2010. Socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (m) – bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 32
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Dnr KS 10-373 750 (forts)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 33

30

Dnr KS 10-242 041

Kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för 2009

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.
Kommunstyrelsekontorens överskott för 2009 uppgick totalt till 20,9 mkr. De
taxefinansierade verksamheterna redovisade ett underskott om 8,3 mkr.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 mars 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporter för de verksamheter som
kommunstyrelsen själv ansvarar för.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 53, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 1 mars 2010.
_________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 34

31

Dnr KS 10-242 041

Årsredovisning 2009 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella
ändringar i årsredovisningen för 2009 samt
att efter bruttoredovisning av markregleringsavtal med NIHAB ytterligare
6,2 mkr belastar blivande södra exploateringsområdet för företagsetableringar vid E18 som ökat anskaffningsvärdet på mark.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och årsredovisning för 2009,
att renhållningens driftfond belastas med det underskott om 15 701 tkr som
uppkommit inom renhållningsverksamheten,
att va-verksamhetens driftfond belastas med det underskott om 502 tkr som
uppkommit i va-verksamheten,
att avsätta 75 mkr av balanskravsresultatet för kommande pensionsutbetalningar samt
att avsätta 35 mkr av balanskravsresultatet till underhållsfond.

Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 34

32

Dnr KS 10-242 041 (forts)

”Kommunen redovisar för 2009 ett resultat på nästan 111 mkr. Men vi kan
också se brister gällande de ”mjuka” verksamheterna i vår kommun. Exempelvis är lärartätheten i dagsläget nästan en lärare per hundra elever lägre i vår
kommun gentemot rikssnittet. Ungdomsarbetslösheten är den tredje högsta i
Stockholms län. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser får inte de resurser som behövs. Vi behöver också prioritera folkhälsoarbetet tydligare.”

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. Delårsboksluten och årsboksluten innefattar även en koncernredovisning.
Kommunens resultat 2009 uppgick till 110,7 mkr. Resultatet enligt balanskrav
uppgick till ca 22 mkr efter avsättningar till kommande pensioner och underhållsfond. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 112,8 mkr.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 mars 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i årsredovisningen för 2009 samt att efter
bruttoredovisning av markregleringsavtal med NIHAB ytterligare 6,2 mkr belastar blivande södra exploateringsområdet för handel vid E18 som ökat anskaffningsvärdet på mark. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2009, att renhållningens driftfond belastas med det underskott om 15 701 tkr som uppkommit inom renhållningsverksamheten, att va-verksamhetens driftfond belastas med det underskott om 502
tkr som uppkommit i va-verksamheten, att avsätta 75 mkr av balanskravsresultatet för kommande pensionsutbetalningar samt att avsätta 35 mkr av balanskravsresultatet till underhållsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 34

33

Dnr KS 10-242 041 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 54, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 1 mars 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall arbetsutskottets förslag utom att-satsen om avsättande av 35 mkr till underhållsfonden
som istället ska ersättas av följande två att-satser: att avsätta 15 mkr av balansresultatet till underhållsfond samt att avsätta 20 mkr av balansresultatet till att
förstärka budget 2010 gällande kultur- och fritidsnämnden, tiohundranämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och skolnämnden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
__________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 35

34

Dnr KS 10-335 042

Ombudgetering från 2009 till 2010 av anslag avseende inventarier,
utrustning samt driftanslag

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att till kommunstyrelsen ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med
775 tkr för följande projekt:
- Mellingeholm
241 tkr
- Nordrona
100 tkr
- Hallsta idrottscentrum
184 tkr
- Nenningesund
250 tkr
att finansieringen sker med 525 tkr med medel ur anslaget för utveckling
och exploatering samt med 250 tkr med medel till kommunstyrelsens
förfogande.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 5 285 tkr enligt
nedanstående fördelning:
- kommunstyrelsen
2 045 tkr
- kultur- och fritidsnämnden
2 020 tkr
- utbildningsnämnden
1 140 tkr
att finansieringen sker med egna medel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 35

35

Dnr KS 10-335 042 (forts)

Bakgrund
Under 2009 och tidigare har projekt planerats eller påbörjats. Vid årets slut har
en del inte varit färdigställda eller levererade. De tidigare beviljade anslagen
har därför inte förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2010 års
investerings- och driftbudgetar.
Ombudgeteringar från 2009 till 2010 sker med 5 285 tkr avseende investeringar och 775 tkr avseende driftprojekt.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsen ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med 775 tkr för följande projekt: 1)Mellingeholm 241 tkr, 2)
Nordrona 100 tkr, 3) Hallsta idrottscentrum 184 tkr, 4) Nenningesund 250 tkr
att finansieringen sker med 525 tkr med medel ur anslaget för utveckling och
exploatering samt med 250 tkr med medel till kommunstyrelsens förfogande.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade
investeringsanslag med 5 285 tkr enligt nedanstående fördelning: 1) kommunstyrelsen 2 045 tkr, 2) kultur- och fritidsnämnden 2 020 tkr, 3) utbildningsnämnden 1 140 tkr att finansieringen sker med egna medel.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 55, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 10 februari 2010.
________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 36

36

Dnr KS 10-374 291

Lokalförsörjningsplan enligt utbildningsnämndens förslag för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Norrtälje kommun under perioden 2010–
2017

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utbildningsnämndens förslag till lokalförsörjningsplan för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen under perioden 2010-2017 enligt
utredningsrapport 2010-02-11 med bilagor samt
att kostnad och budget för avvecklade lokaler överförs från utbildningsnämnden till lokalbanken till dess hyreskontrakten löpt ut.

Bakgrund
En lokalförsörjningsplan för gymnasieskolan och vuxenutbildningen har
utarbetats för att möta kommande års stora elevminskningar.
Ärendet behandlades av lokalsamordningsgruppen den 22 januari 2010 och utbildningsnämnden den 23 februari 2010 § 121.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 februari 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utbildningsnämndens förslag till lokalförsörjningsplan för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen under perioden 2010-2017 enligt utredningsrapport 201002-11 med bilagor samt att kostnad och budget för avvecklade lokaler överförs
från utbildningsnämnden till lokalbanken till dess hyreskontrakten löpt ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 36

37

Dnr KS 10-374 291 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 56, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 13 februari 2010.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 37

38

Dnr KS 10-375 822

Tecknande av nytt hyresavtal med Centrumfastigheter Badhuset AB för
förhyrning av badanläggning i kv. Krögaren 1 i Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tecknandet av nytt hyresavtal nr 22001 med Centrumfastigheter
Badhuset AB gällande från och med 1 april 2010 till och med 31 mars
2025, omfattande befintlig badanläggning i kv. Krögaren 1 i Rimbo till en
årlig hyreskostnad om 2,3 mkr,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att jämte ekonomichefen underteckna avtalet,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel för utökade internhyreskostnader
med 3,38 mkr för 2010 och 3,74 mkr för 2011 samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
Badanläggningen Rimbo Lesiure Center har varit stängd en tid. Nu har en ny
fastighetsägare övertagit och tillträtt fastigheten. För att badanläggningen åter
ska kunna öppnas för allmänheten har kommunen återupptagit förhandlingarna
med den nya fastighetsägaren om förhyrning av badanläggningen. Fastighetsägaren ska svara för anläggningens tekniska drift och kultur- och fritidskontoret ska bedriva badverksamhet i egen regi.
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 18 februari 2010
under § 8.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 37

39

Dnr KS 10-375 822 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna tecknandet av nytt hyresavtal nr 22001
med Centrumfastigheter Badhuset AB gällande från och med 1 april 2010 till
och med 31 mars 2025, omfattande befintlig badanläggning i kv. Krögaren 1 i
Rimbo till en årlig hyreskostnad om 2,3 mkr, att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande att jämte ekonomichefen underteckna avtalet, att bevilja kultur- och
fritidsnämnden medel för utökade internhyreskostnader med 3,38 mkr för 2010
och 3,74 mkr för 2011 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 57, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 25 februari 2010.
__________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande
Ekonomi och lokalförsörjning
Kultur och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 38

40

Dnr KS 10-376 822

Begäran från kultur- och fritidsnämnden om medel för igångsättning av
badverksamhet i Rimbo

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att utöka kultur- och fritidsnämndens budget för år 2010 med 250 tkr för
igångsättningskostnader av badverksamhet i Rimbo samt
att finansiering av kultur- och fritidsnämndens ökade kostnader sker inom
ramen för kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2010 att ny badverksamhet ska starta i Rimbo från och med 1 april 2010. För att verksamheten ska
kunna starta hemställer de hos kommunstyrelsen om ett engångsanslag om
totalt 250 tkr under 2010 för utrustning, myndighetsbesiktning m.m. De årliga
personal- och verksamhetskostnaderna beräknas kunna rymmas inom ramen
för verksamhetens intäkter samt genom omdisponering av egna medel.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att utöka kultur- och fritidsnämndens budget för år
2010 med 250 tkr för igångsättningskostnader av badverksamhet i Rimbo samt
att finansiering av kultur- och fritidsnämndens ökade kostnader sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 38

41

Dnr KS 10-376 822 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 58, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 25 februari 2010.
_________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
Kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 39

42

Dnr KS 10-377 311

Investeringar 2010 – Nya industrigator och VA-försörjning Storsten
Vingelbacke i Norrtälje

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 34 093 tkr (17 857 tkr för gatuanläggningar och
16 236 tkr för va-försörjning) i investeringsanslag för genomförande av
föreslagen nybyggnad för verksamhetsområdet Storsten Vingelbacke i
Norrtälje,
att finansiering sker med egna medel,
att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 201 tkr samt för 2012 med
ytterligare 201 tkr på grund av utökade driftkostnader för gatu/parkenheten,
att finansiering av kapitalkostnader för gatuanläggningar sker med gatukostnadsersättning vid markförsäljning,
att va-försörjningen finansieras inom va-kollektivet samt
att driftkostnader av gatuanläggningar sker med kommunstyrelsens anslag för
drift av nya investeringar 2011 och 2012.

Bakgrund
Projektet omfattar nybyggnad av industrigator, gång- och cykelväg, cirkulationsplats, ombyggnad av Estunavägen och va-försörjning (ledningar och
pumpstation) i enlighet med detaljplan för verksamhetsområdet StorstenVingelbacke, fastigheterna Tälje 2:45-2:48 m.fl. i Norrtälje församling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 39

43

Dnr KS 10-377 311 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen 34 093 tkr (17 857
tkr för gatuanläggningar och 16 236 tkr för va-försörjning) i investeringsanslag
för genomförande av föreslagen nybyggnad för verksamhetsområdet Storsten
Vingelbacke i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att kommunstyrelsens budgetram 2011 utökas med 201 tkr samt för 2012 med ytterligare
201 tkr på grund av utökade driftkostnader för gatu/parkenheten, att finansiering av kapitalkostnader för gatuanläggningar sker med gatukostnadsersättning
vid markförsäljning, att va-försörjningen finansieras inom va-kollektivet samt
att driftkostnader av gatuanläggningar sker med kommunstyrelsens anslag för
drift av nya investeringar 2011 och 2012.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 59, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 28 januari 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 40

44

Dnr KS 10-334 291

Investeringar 2010 – Begäran om investeringsanslag för ny ventilation
samt ombyggnad av souterrängvåning vid Hallsta skola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel om 5 475 tkr till ny ventilation och ombyggnadsåtgärder vid Hallsta skola,
att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar,
att barn- och skolnämnden erhåller täckning för de utökade lokalkostnaderna
med 75 tkr i 2010 års budget,
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader sker genom
ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
utökade lokalkostnader.

Bakgrund
De separata fritidshemslokalerna vid Hallsta skola på Magistervägen sades upp
av barn- och utbildningskontoret 2008. Därefter har de överförts till lokalbanken i 2009 års budget. Lokalerna har stora brister i ventilationen och är inte
tillgänglighetsanpassade. Dessutom godkändes inte skolbyggnaden i sin helhet
vid den obligatoriska ventilationskontrollen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 40

45

Dnr KS 10-334 291 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse daterad den 17 februari 2010
vilka åtgärder, som behöver vidtas för att lokalerna i souterrängvåningen ska
kunna användas för skoländamål och fritidsverksamhet. Kostnadsberäkning för
ny ventilation och övriga installationsarbeten avseende hela skolan redovisas
också. Det sammantagna investeringsbehovet uppgår till 5 475 tkr varav ca 3,4
mkr avser anpassningsåtgärder för verksamhetens behov i souterrängvåningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå investeringsmedel om 5 475 tkr till
ny ventilation och ombyggnadsåtgärder vid Hallsta skola, att finansiering sker
inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar, att
barn- och skolnämnden erhåller täckning för de utökade lokalkostnaderna med
75 tkr i 2010 års budget, att finansiering av barn- och skolnämndens ökade
lokalkostnader sker genom ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till utökade lokalkostnader.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 60, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 17 februari 2010.
__________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
Barn och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 41

46

Dnr KS 09-1839 424

Besvarande av Näringsdepartementets remiss – Transportstyrelsens
rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta upprättat förslag till yttrande, daterat 2010-02-11 och översända det
till Näringsdepartementet som kommunens yttrande.

Bakgrund
Transportstyrelsen fick i mars 2009 i uppdrag av Näringsdepartementet att i
samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket utreda förutsättningarna för
införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.
Transportstyrelsen föreslår att det införs ett generellt förbud mot utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar. Dessutom föreslås kravet på fritidsbåtshamnarna
förtydligas, så att samtliga hamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta
emot det toalettavfall, som fritidsbåtarna behöver lämna.

Tjänstemannaberedning
Norrtälje kommun har ett väl fungerande system med sopmajor och latrintoaletter i skärgården. Endast ett fåtal kompletteringar med ytterligare slamsugningsstationer behövs för att uppfylla Transportstyrelsens önskemål.
Kommunen har sökt bidrag ur Havsmiljöanslaget för två mobila slamsugningsstationer.
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till yttrande, daterat 201002-11 och översända det till näringsdepartementet som kommunens yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 41

47

Dnr KS 09-1839 424 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 61, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 12 februari 2010.
__________
Expedieras till: Näringsdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 42

48

Dnr KS 09-1838 007

Yttrande över revisionsrapport om granskning av hur samverkan sker
mellan socialnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
samt tiohundranämnden i arbetet med barn och ungdomar som far illa
eller riskerar att fara illa

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunstyrelsens yttrande överlämna det gemensamma utlåtandet
daterat den 25 januari 2010 samt
att kommunstyrelsen initierar till ett möte mellan presidierna i socialnämnden, tiohundranämnden, barn- och skolnämnden, utbildnings
nämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskott för att förbättra
samverkan mellan dessa nämnder.

Bakgrund
Redan 1959 rekommenderades att särskilda samarbetsorgan skulle bildas i
kommunerna för de, som arbetade med barn och ungdomar. Lagstadgat krav
på samverkan kom 2002 och en nationell strategi för samverkan presenterades
2004 och reviderades 2007.
KPMG har av tiohundranämndens revisorer fått i uppdrag att granska hur samverkan sker mellan socialnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt tiohundranämnden i arbetet med barn och unga som far illa
eller riskerar att fara illa.
Ärendet har samberetts av barn- och utbildningskontoret, socialkontoret, tiohundraförvaltningen och kommunstyrelsekontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 42

49

Dnr KS 09-1838 007 (forts)

Socialnämnden beslutade den 11 februari 2010, § 34 och tiohundranämnden
den 17 februari 2010, § 16 i enlighet med kontorens tjänsteskrivelse med
tillägget att de föreslår att kommunstyrelsen initierar till ett möte mellan presidierna i socialnämnden, tiohundranämnden, barn- och utbildningsnämnden
samt kommunstyrelsens arbetsutskott för att förbättra samverkan mellan
socialnämnden, tiohundranämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.
Ärendet har även behandlats av barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
och socialnämnden.

Tjänstemannaberedning
I gemensam skrivelse från barn- och utbildningskontoret, socialkontoret, tiohundraförvaltningen och kommunstyrelsekontoret, daterad den 25 januari
2010, föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna och som kommunstyrelsens yttrande skicka tjänsteutlåtandet daterat den 25 januari 2010.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 62, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den gemensamma skrivelsen daterad den
25 januari 2010.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne Bratt (S) – bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med
tillägget att kommunstyrelsen initierar till ett möte mellan presidierna i socialnämnden, tiohundranämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
samt kommunstyrelsens arbetsutskott för att förbättra samverkan mellan
dessa nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 42

50

Dnr KS 09-1838 007 (forts)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hanna Stymne Bratts
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hanna Stymne Bratts
yrkande.
____________
Expedieras till: Landstingsrevisorerna
Socialnämnden
Tiohundranämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 43

51

Dnr KS 09-1556 007

Yttrande över revisionsrapport om granskning av verkställighet vid
gynnande beslut enligt SoL och LSS

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunstyrelsens yttrande överlämna det gemensamma utlåtandet
daterat den 15 januari 2010.

Bakgrund
Riksdagen beslutade 2006 att förändra socialtjänstlagen i syfte att stärka rättssäkerheten för enskilda, som beviljats bistånd. Förändringen innebär att en särskild sanktionsavgift införs när kommunen inte verkställer beslut inom skälig
tid. Motsvarande förändring infördes i LSS-lagen 2008.
KPMG har på uppdrag av tiohundrarevisorerna genomfört en granskning av
verkställighet vid gynnande beslut enligt SoL och LSS.
Ärendet har samberetts av barn- och utbildningskontoret, socialkontoret, tiohundraförvaltningen och kommunstyrelsekontoret.
Socialnämnden beslutade den 11 februari 2010, § 34 och tiohundranämnden
den 17 februari 2010, § 17 i enlighet med kontorens tjänsteskrivelse med
tillägget att de föreslår att kommunstyrelsen initierar ett möte mellan presidierna i socialnämnden och tiohundranämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskott för att förbättra samverkan mellan socialnämnden och tiohundranämnden.
Ärendet har även behandlats av barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
och socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 43

52

Dnr KS 09-1556 007 (forts)

Tjänstemannaberedning
I gemensam skrivelse från barn- och utbildningskontoret, socialkontoret, tiohundraförvaltningen och kommunstyrelsekontoret, daterad den 25 januari
2010, föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna och som kommunstyrelsens yttrande skicka tjänsteutlåtandet daterat den 15 januari 2010.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 63, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den gemensamma skrivelse daterad den 25
januari 2010.
_________
Expedieras till: Landstingsrevisorerna
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Utdragsbestyrkande
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Hyreskontrakt i kv Mode – Ersättningslokaler för Mosebacke träffpunkt i
Norrtälje

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna hyreskontrakt nr 1800107-3 för ersättningslokaler för Mosebacke träffpunkt i kv Mode under perioden 1 juli 2010–30 september 2016
till en årshyra om 690 tkr,
att för 2010 tillföra tiohundranämndens budget 218 tkr till följd av utökade
lokalkostnader,
att finansiering av tiohundranämndens ökade lokalkostnader sker genom
ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
utökade lokalkostnader samt
att utse kommunstyrelsens ordförande att jämte ekonomichefen underteckna
hyreskontraktet.

Bakgrund
Daglig verksamhet inom socialpsykiatrin bedrivs idag vid Mosebacke på Valhallagatan 5 i Norrtälje. Dessa lokaler är inte är ändamålsenliga för verksamheten. Samtidigt finns det intressenter som vill köpa fastigheten. Med anledning
härav har kommunstyrelsekontorets ekonomi och lokalförsörjningsavdelning i
samverkan med representanter för verksamheten och tiohundranämndens förvaltning undersökt möjligheten att finna lämpliga ersättningslokaler. De har
funnit att Nihab:s lokaler i kv Mode är ett lämplig ersättningsalternativ, eftersom dessa lokaler genom sin centrala placering och handikappanpassning är
lättillgängliga för brukarna.
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Ärendet har behandlats av kommunens lokalsamordningsgrupp den 22 januari
2010.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt nr 1800107-3 för ersättningslokaler för Mosebacke träffpunkt i kv Mode under perioden 1 juli 2010 –
30 september 2016 till en årshyra om 690 tkr, att för 2010 tillföra tiohundranämndens budget 218 tkr till följd av utökade lokalkostnader, att finansiering
av tiohundranämndens ökade lokalkostnader sker genom ianspråktagande av
medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till utökade lokalkostnader
samt att utse kommunstyrelsens ordförande att jämte ekonomichefen underteckna hyreskontraktet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 64, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 17 februari 2010.
_________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande
Ekonomi och lokalförsörjning
Tiohundranämnden

Justerandes sign
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Tecknande av tillägg till hyresavtal för ombyggnad samt beviljande av
anslag till kultur- och fritidsnämnden för investering i ny inredning för
biblioteket i Norrtälje

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tecknandet av tillägg till hyresavtal 5782 med Centrumfastigheter Stationsplan AB gällande till och med 31 augusti 2020, innefattande
ombyggnad av bibliotekets lokaler i Norrtälje enligt upprättat program,
samtidigt som tidigare hyresavtal upphör avseende ca 250m2 till en ökad
hyreskostnad med 308 tkr/år,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att jämte ekonomichefen underteckna avtalet,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag med 103 tkr år 2010 samt med
308 tkr år 2011 för ökade lokalkostnader,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag för inventarier med 900 tkr,
att finansiering sker med kommunstyrelsen anslag för investeringar,
att ingen kompensation sker för utökade driftkostnader på grund av
inventarier.
Reservation
Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
Projektet är en samordning av uppdraget att avveckla förhyrningen av kulturoch fritidskontorets tidigare kontorsytor om ca 250m2 samt anpassning av lokalerna för att uppnå en ökad exponering och funktionalitet med större publika
ytor för bibliotekets besökare. Samtidigt upprustas och kompletteras befintlig
inredning så att Arbetsmiljöverkets krav från inspektionen 2009 uppfylls.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna tecknandet av tillägg till hyresavtal
5782 med Centrumfastigheter Stationsplan AB gällande till och med 31 augusti 2020, innefattande ombyggnad av bibliotekets lokaler i Norrtälje enligt upprättat program, samtidigt som tidigare hyresavtal upphör avseende ca 250m2
till en ökad hyreskostnad med 308 tkr/år, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att jämte ekonomichefen underteckna avtalet, att bevilja kultur- och
fritidsnämnden anslag med 103 tkr år 2010 samt med 308 tkr år 2011 för ökade
lokalkostnader, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar, att bevilja kultur- och fritidsnämnden anslag för inventarier
med 900 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsen anslag för investeringar, att ingen kompensation sker för utökade driftkostnader på grund av inventarier.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 65, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 26 februari 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till
kommunstyrelsekontorets förslag utom sista att-satsen som ändras till: att
budgetramen justeras så att driftkostnaderna för de nya inventarierna ingår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________
Expedieras till: Kommunstyrelsen ordförande
Ekonomi och lokalförsörjning
Kultur och fritidsnämnden

Justerandes sign
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Svar på återremiss – Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att
teckna nytt hyresavtal med Riflex AB avseende kv Hjälmen 1 och ombyggnad av Familjens hus

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att tiohundranämnden godkänner lokalisering av
Familjens Hus i kv Hjälmen 1 delegera till kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta
att godkänna förslag till 10-årigt hyresavtal med möjlighet till 5 års förlängning för ombyggnad till Familjens hus i kv Hjälmen 1,
att finansiering av tiohundranämndens ökade lokalkostnader om 550 tkr
årligen för den kommunala delen av verksamheterna sker genom ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till 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.

Reservation
Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar en protokollsanteckning.
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi anser att processen kring nedläggningen av Flygskolan inte hanterats på ett tillfredställande
sätt av den borgerliga majoriteten. När det sedan konstaterades att hyresavtalet
inte sagts upp och kommunen fortfarande står för hyreskostnader ytterligare
flera år framöver så blev sveket ett faktum. De förslag som nu finns med att inrymma Familjens Hus i lokalerna ser vi som en framtvingad lösning för att
kunna fylla lokalerna med någon typ av verksamhet eftersom man ändå får
betala hyran. Att flytta in ungdomsmottagningen i lokalerna anser vi direkt
olämpligt.”

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.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2010 förelåg ett förslag till
hyreskontrakt avseende lokalisering av Familjens Hus i kv. Hjälmen 1. Förslaget godkändes av tiohundranämnden den 17 december 2009. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och gav kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
återkomma med förslag på en mer central lokalisering av Familjens Hus.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har behandlat återremissen tillsammans med tiohundraförvaltningen. Lokalsamordningsgruppen har behandlat frågan den 19
februari 2010. De enades om att stödja kommunstyrelsekontorets och tiohundraförvaltningens förslag om lokalisering av Familjens Hus i kv Hjälmen 1.
Med hänvisning till de skäl, som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 15 mars 2010 föreslås kommunstyrelsen besluta som svar på återremissen - under förutsättning av tiohundranämndens godkännande av
lokalisering av Familjens Hus i kv Hjälmen 1 - att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att godkänna förslag till 10-årigt hyresavtal
med möjlighet till 5 års förlängning för ombyggnad till Familjens hus i kv
Hjälmen 1, att finansiering av tiohundranämndens ökade lokalkostnader om
550 tkr årligen för den kommunala delen av verksamheterna sker genom ianspråktagande av medel inom ramen för kommunstyrelsens anslag till 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.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Elisabeth Björk (S) – bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut förutom ungdomsmottagningen som ska vara lokaliserad i en centralt belägen
byggnad i Norrtälje stad.
Bertil Karlsson (V) – avslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________
Expedieras till: Ekonomi och lokalförsörjning
Kommunstyrelsens ordförande
Tiohundranämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

KS § 47

62

Dnr KS 10-381 269

Pantförskrivning av fastigheten Bryggaren 1 i Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna pantförskrivning av fastigheten Bryggaren 1 till ett belopp av
7 mkr, utöver tidigare 38 mkr.

Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände den 18 februari 2008 försäljning av två områden av fastigheten Bryggaren 1 (Birgittagården) och Rimbo-Tomta 10:35 (fd
kommunhuset) för en köpeskilling av 20 mkr avseende Birgittagården och 7
mkr avseende Rimbo fd kommunhus. Köparen, Riflex Vårdfastigheter AB, har
nu anmält behov av utökad kredit för finansiering av en tillbyggnad av Birgittagården. Eftersom fastighetsbildningen ännu inte är klar har köparen endast en
vilande lagfart. Detta medför att kommunen (säljaren) måste godkänna köparens önskemål om pantförskrivning.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna pantförskrivning av fastigheten Bryggaren 1 till ett belopp av 7 mkr, utöver tidigare 38 mkr.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 72, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 25 februari 2010.
________
Expedieras till: Kommundirektören Sören Karlsson
Planering och utveckling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsanslag till barn- och skolnämnden innebärande en kunskapssatsning på totalt 25 miljoner kronor åren 2010 och 2011

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja barn- och skolnämnden sammanlagt 25 mkr, varav 12,5 mkr 2010
och 12,5 mkr 2011, för genomförande av en riktad kunskapssatsning,
att finansiering sker med ökade skatteintäkter 2010 respektive 2011 samt
att uppdra till barn- och skolnämnden att fastställa fördelningen av medlen i
enlighet med inriktningen i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande från den
2 mars 2010.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i ”mål och budget” fyra tydliga övergripande mål
för skolans verksamhet de närmaste åren. Målen fokuserar på att kunskapsresultaten ska förbättras varje år och att de ska synliggöras samt att erbjuda
möjlig-heter för elever, lärare och föräldrar att kunna följa kunskapsutvecklingen. Målen lyfter också fram vikten av en mer likvärdig utbildning och en
mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Tjänstemannaberedning
För att uppnå målen föreslår kommunstyrelsekontoret i skrivelse daterad den 2
mars 2010 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och skolnämnden
sammanlagt 25 mkr, varav 12,5 mkr 2010 och 12,5 mkr 2011, för genomförande av en riktad kunskapssatsning, att finansiering sker med ökade skatteintäkter 2010 respektive 2011 samt att uppdra till barn- och skolnämnden att
fastställa fördelningen av medlen i enlighet med inriktningen i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande från den 2 mars 2010.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 mars 2010, § 74, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 2 mars 2010.
___________
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Anmälan om delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 25 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 09-122 002
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, 2 ansökningar.
Jan Eriksson.
Bil 2
Dnr KS 08-1723 805
Avtal med MK Orion om framtida överlåtelse av fastighet. Kjell Jansson och
Lars Härlin.

Bil 3
Dnr KS 09-1301 534
Förlängning av avtal för fast och mobil telefoni. Leif Klasson.
Bil 4a
Dnr KS 10-77 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 01-06. Lars Härlin.
Bil 4b
Dnr KS 10-314 002
Förvärvstillstånd i samband med försäljning av hyresfastighet vecka 6. Lars
Härlin.
Bil 4c
Dnr KS 10-231 002
Delgivning av delegationsbeslut avseende avtal om lägenhetsarrende, anläggningsarrende, jordbruksarrende, medgivande till övertagande av nyttjanderätt
och markupplåtelseavtal. Lars Härlin.
Bil 5
Dnr KS 09-937 112
Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om vigselförrättare. Tommie Eriksson.
Bil 6
Dnr KS 10-42 002
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, 2 ansökningar. Jan
Eriksson.
Bil 7a
Dnr KS 09-990 055
Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande fakturautskrift och kuvertering. Henning Richardsson.
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Bil 7b
Dnr KS 09-994 055
Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande ramavtal om fakturaskanning. Tommie Eriksson.
Bil 8
Dnr KS 09-267 344
Beställningsskrivelse gällande totalentreprenad avseende va-ledning från
Köpmanholm till Stämmarsund på Blidö. Agneta Hildén Möllenborg.
Bil 9a
Dnr KS 09-1539 511
Lokala trafikföreskrifter om parkeringsplats för rörelsehindrad på Bangårdsgatan i Norrtälje. Agneta Hildén Möllenborg.
Bil 9b
Dnr KS 09-1708 511
Lokala trafikföreskrifter om parkeringsplats för rörelsehindrad på Stationsvägen i Hallstavik. Agneta Hildén Möllenborg.
Bil 9c
Dnr KS 09-1743 511
Lokala trafikföreskrifter om parkering på Rånäsvägen i Rimbo. Agneta Hildén
Möllenborg.
Bil 10
Dnr KS 10-82 057
Funktionsavtal avseende kopieringsutrustning. Leif Klasson.
Bil 11
Dnr KS 06-362 053
Avtalsförlängning – Järnhandelsvaror. Gunilla Edvinsson.
Bil 12
Dnr KS 06-442 051
Prövning angående utlämnande av offentlig handling. Gunilla Edvinsson.
Bil 13
Dnr KS 07-235 288
Förlängning av avtal avseende tekniska konsulttjänster och byggledningstjänster. Gunilla Edvinsson.
Bil 14
Dnr KS 08-1615 055
Avtal om inkassotjänster. Lena Stockman.
Bil 15
Dnr KS 09-189 051
Prövning angående utlämnande av offentlig handling. Gunilla Edvinsson.
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Bil 16
Dnr KS 10-237 705
Prövning angående utlämnande av offentlig handling. Gunilla Edvinsson.
Bil 17a
Dnr KS 10-154 953
Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande slöjdvirke. Henning Richardsson.
Bil 17b
Dnr KS 10-191 053
Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande förbrukningsmaterial för
trä- och metallslöjd. Henning Richardsson.
Bil 18
Dnr KS 10-328 055
Upphandling av avyttringsleverantör. Gunilla Edvinsson.
Bil 19
Dnr KS 10-286 100
Yttrande över lagrådsremiss om Ny Kollektivtrafiklag. Kjell Jansson.
Bil 20
Dnr KS 10-360 802
Räddningschefens vidaredelegering av beslutanderätt. Jan Eriksson
Bil 21
Dnr KS 10-77 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 46-53, 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin.
Bil 22
Dnr KS 10-42 002
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, 1 ansökning.
Jan Eriksson.
Bil 23
Dnr KS 10-386 352
Godkännande av förfrågningsunderlag för ny pumpstation i Stämmarsund.
Agneta Hildén Möllenborg
Bil 24
Dnr KS 10-265 055
Annonseringsavtal med Norrtelje tidning. Henning Richardsson.
Bil 25
Dnr KS 10-409 106
Samarbetsavtal mellan kommunen (turistbyrån) och Norrtelje tidning. Dan
Löfgren.
_________
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Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2010-02-10 och 2010-02-17.
_________
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbrukoch beroendevården.
Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Överenskommelse mellan staten och SKL om ett program för en god äldreomsorg.
Mälardalsrådets kallelse till rådsmöte den 27 maj 2010.
Miljödomstolens kungörelse om Kapellskärs Hamn AB:s ansökan om tillstånd
att utföra pir med två färjelägen, rivning av dykdalb m.m.
Protokoll fört vid extra förbundsmöte för Kommunförbundet Stockholms Län,
december 2009.
Protokoll från Östhammars kommuns referensgrupp 2010-02-08.
Protokoll från Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2010-01-19 och
2010-02-04.
Protokoll från NIHAB 2009-12-09.
Protokoll från Norrtälje kommuns miljöråd 2009-12-08.
Minnesanteckningar från Norrtälje kommuns arbetsmarknadsråd 2010-02-17.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:2 om Redovisningsfrågor
2009 och 2010.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:6 om Överenskommelse om
ändringar i Allmänna bestämmelse (AB).
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:7 om Traktamentesbelopp
2010.
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Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:8 om Överenskommelse om
indexering av försäkringsförmåner år 2010.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:9 om Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09).
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:11 om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:12 om Budgetförutsättningar
för åren 2010-2013.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:14 om minskning av traktamente p.g.a. fri kost m.m.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:16 om tröskelvärden vid offentlig upphandling.
”Hästriket Roslagen” – Förstudierapport ”Utveckla hästnäringens livskraft i
Norrtälje kommun”, Dnr KS 09-339 191.
Earth Hour i Norrtälje kommun, Dnr KS 10-239 420.
KPMG – Granskning av installation av fibernät i lägenheter,
Dnr KS 10-226 534.
Behov av elektroniska informationstavlor vid färjelägena i Furusund, på Yxlan
och Blidö, Dnr KS 10-84 311.
Månadsrapport för januari månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamheten i Norrtälje kommun., Dnr KS 10-423 355.
Protokoll från kommunfullmäktige 2010-02-15.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-03-15

71

AU § 52

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen juni 2010

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde samt
att kommunstyrelsens sammanträdesdag den 7 juni 2010 flyttas till torsdagen
den 3 juni 2010.

Beslutande sammanträde
Ordföranden Kjell Jansson (M) anmäler ärendet vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – 1) att ärendet behandlas vid dagens sammanträde
2) att kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2010
flyttas till torsdagen den 3 juni 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelse beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på Kjell Jansson
yrkande om ändrad sammanträdesdag och finner att kommunstyrelsen beslutat
att flytta sammanträdet den 7 juni till den 3 juni 2010.
__________
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Information om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om
att förlägga slutförvaret för använt kärnbränsle till Forsmark
Marie Berggren från Östhammars kommuns slutförvarsenhet, Anna-Lena
Söderblom kommunalråd i Östhammar, Saida Laârouchi Engström avdelningschef SKB, Stig Börje chef för SKB:s enhet för samhällsfrågor, AnnKristin From länsinformatör SKB och Lucie Raid projektledare för kärnavfallsfrågor i Regionförbundet Uppsala län informerar om direkta och
indirekta effekter av en slutförvarsetablering vid Forsmark samt hur de
arbetar med Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att förlägga
slutförvaret för använt kärnbränsle till Forsmark.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

