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KS § 141
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret onsdagen den 15
september 2010.
_________
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Dnr KS 10-331 531

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) om upphandling av
bilpool
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Ingrid Landin (MP) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010, § 16. Motionären föreslår att kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en extern öppen bilpool, det vill
säga att bilarna kan nyttjas av kommunala verksamheter under kontorstid och
under övrig tid är den öppen för allmänheten.
Yttrande
I samband med mål och budget 2010-2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kostnaderna för transporter med bil i samband med
tjänsteutövning kan minskas. För att effektivisera användandet av
kommunens tjänstebilar startade ett bilpoolsprojekt den 1 januari 2010
vars syfte var att effektivisera användandet av kommunens leasingbilar,
Projektet kommer att utvärderas under hösten 2010.
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Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att
det enligt regeringsformen och kommunallagen inte är en kommunal
allmännyttig angelägenhet att upphandla och inrätta en bilpool i den mening,
som motionären avser. En kommunal bilpool öppen för allmänheten skulle
snedvrida konkurrensen gentemot de företag, som driver biluthyrning,
eftersom verksamheten inte får gå med vinst. Majoriteten anser dessutom att
Norrtälje kommuns pågående projekt med bilpool först måste utvärderas innan
slutligt beslut fattas om hur resandet i tjänsten ska hanteras på ett för Norrtälje
kommun gynnsamt miljö- och ekonomiperspektiv.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 273 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 9 augusti 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S): - I första hand återremiss och att motionen ska behandlas i
samband med utvärderingen av pågående bilpoolsprojekt. I andra hand bifall
till motionen.
Kjell Jansson (M) med instämmande av Göran Pettersson (M) och Berit
Jansson (C) – avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
ärendet ska avgöras vid dagens möte.
Ordföranden ställer därefter proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign
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Investering 2010 – Begäran om investeringsanslag för om- och påbyggnad
av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta hänsyn till de utökade lokalkostnaderna i det kommande budgetarbetet,
att hyreskontraktet för Ryttargården sägs upp samt
att lokalbanken belastas med lokalkostnader för Ryttargården från och med
det datum de nya lokalerna tas i bruk och till och med uppsägningstidens
utgång.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel om 10 mkr till om- och påbyggnad av Skederids
skola för förskole- och skolverksamhet samt
att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund
I den av kommunfullmäktige antagna lokalförsörjningsplanen för förskoleverksamhet ingår att ersätta de provisoriska förskolelokalerna vid Ryttargården
i Finsta med permanenta lokaler i anslutning till Fårhagens förskola vid
Skederids skola. Projektet ingår också i kommunfullmäktiges stimulanspaket
för år 2010. Med hänsyn till förskolans och skolans långsiktiga lokalbehov har
en flexibel lokallösning, som kan nyttjas av både förskolan och skolan, tagits
fram. De nybyggda lokalerna beräknas vara färdigställda den 1 november
2011. Kostnaderna för lös inredning ingår inte i projektet.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 maj 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 10 mkr till omoch påbyggnad av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet samt att
finansiering sker med egna medel. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta hänsyn till de utökade lokalkostnaderna i det kommande budgetarbetet, att hyreskontraktet för Ryttargården sägs upp samt att lokalbanken belastas med lokalkostnader för
Ryttargården från och med det datum de nya lokalerna tas i bruk och till och
med uppsägningstidens utgång.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, § 210 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
28 maj 2010.
__________
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Antagande av reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje
tätort inklusive Frötuna skola till och med år 2015
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje tätort
inklusive Frötuna skola i enlighet med kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 11 juni 2010 med tillhörande bilaga.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 14 december 2009 en lokalförsörjningsplan för
grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun. Där framgick att lokalkapaciteten inte var tillräcklig för Kvisthamra-, Grind-, Park-, och Frötuna
skola.
Föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för skolorna i Norrtälje tätort
inklusive Frötuna skola, som presenteras i kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 11 juni 2010 med tillhörande bilaga baseras på delvis förändrad
organisation av berörda skolor. Hänsyn har också tagits till den försenade
utbyggnaden av Björnö.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juni 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad lokalförsörjningsplan för
grundskolan i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola i enlighet med
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 11 juni 2010 med tillhörande
bilaga.
Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, § 229 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 juni 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – i första hand återremiss med uppdrag till barn och
skolnämnden att genomföra dialoger med berörda parter samt undersöka
möjligheten att lägga teknikens hus på Pythagoras för att skapa möjlighet för
besökare i kommunen att nyttja Teknikens hus. I andra hand avslag.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
ärendet ska avgöras vid dagens möte.
Ordföranden ställer därefter proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
__________
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Investering 2010 – Begäran om investeringsanslag för tillbyggnad av
Grindskolan i Norrtälje för årskurs 7-9
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för år 2011
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om 16
mkr för tillbyggnad av Grindskolan för att inrymma årskurs 7-9 samt
att finansiering sker med egna medel.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel om 16 mkr för tillbyggnad av Grindskolan för att
inrymma årskurs 7-9 samt
att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 14 december 2009 en lokalförsörjningsplan för
grundskoleverksamheten. Beslutet innebar bland annat att Grindskolan byggs
ut så att de kan utöka sin organisation med årskurserna 7-9. Redan till höstterminen kommer en klass av årskurs 7 att börja på skolan. Kostnaderna för lös
inredning ingår inte i föreslagna investeringsmedel.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 maj 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunstyrelsekontoret
att fullfölja projekteringen av Grindskolans tillbyggnad innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att
finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för år 2011 sker
inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar. Därefter
föreslås kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel om 16 mkr för
tillbyggnad av Grindskolan för att inrymma årskurs 7-9 samt att finansiering
sker med egna medel.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, § 230 beslutat att
uppdra åt kommunstyrelsekontoret att fullfölja projekteringen av Grindskolans
tillbyggnad innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet samt föreslagit att
kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 20 maj 2010.
____________
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Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma
hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med
vad som framgår av bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 5 augusti 2010,
att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet
med bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den
5 augusti 2010 samt
att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov
Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om
ägardirektiv enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 5 augusti 2010.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Syftet med revideringen av ägardirektiven är att förstärka ägarstyrningen,
åstadkomma en tydligare styrning och därmed stöd för bolagets framtida
inriktning.
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Bakgrunden till revideringen är att både kommunens och landstingets revisorer
har funnit brister i styrningen av verksamheten. Dessutom har TioHundraprojektet förlängts till och med den 31 december 2012. Förutsättningarna
kommer att förändras från och med 2010/2011, eftersom bolaget kommer att
verka på en marknad med andra vård- och omsorgsaktörer.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 augusti 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med vad som framgår av bilaga
tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010, att
rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv i enlighet med bilaga
tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5 augusti 2010
samt att ställa sig bakom Stockholms läns landstings nominering av Jan Olov
Sundström till ombud på stämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i syfte att besluta om ägardirektiv
enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 5
augusti 2010.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2010, § 243 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5
augusti 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (S): - att texten ”-inlämnande av anbud vid vård- och
omsorgsupphandlingar enligt LOU” utgår under rubriken ”Beslutsregler”.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes Sjukvård och Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012
samt
att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31
december 2012, om inte parterna överenskommer om annat.

Bakgrund
Vid bildandet av TioHundraprojektet lånade Norrtälje kommun och
Stockholms läns landsting ut 27,5 mkr vardera till Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för förvärv av aktier i
dåvarande Norrtälje Sjukhus AB, nuvarande Norrtäljes gemensamma hälso-,
sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB. Reverserna skrevs så att återbetalning skulle ske vid projektets utgång den 31 december 2010. Nu har
projektet förlängts till och med den 31 december 2012. Som en konsekvens av
detta behöver Kommunalförbundet Ägarsamverkan finansiera sitt ägande i
TioHundra AB ytterligare två år.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2010 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga löptiden för
lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och
Omsorg om 27,5 mkr till den 31 december 2012 samt att lånet är fortsatt
amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december 2012, om inte
parterna överenskommer om annat.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2010, § 244 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 9
augusti 2010.
____________
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Investeringar 2010 – Inköp av två vindkraftverk
Beslut

Ärendet utgår.
___________
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Tillstånds- och tillsynshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och
explosiv vara samt taxa för tillstånd och tillsyn
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen ska ansvara för beslut i ärenden och tillståndshantering
enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara:
att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om
brandfarlig och explosiv vara delegeras till biträdande kommundirektören
samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att fatta beslut i
sådana ärenden.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot ovanstående beslutet till
förmån för eget yrkande.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen ansvarar för beslut i ärenden och tillståndshantering
enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara,
att fastställa kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 31 augusti 2010 till
taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor att gälla från och med 1 oktober 2010 samt att tidigare taxa för
tillståndsgivning därmed upphör att gälla,
att taxan årligen justeras med SCB:s konjunkturstatistik avseende löner inom
kommuner (KLK Preliminär månadslön, M 08),
att fastställa föreslagen giltighetstid för tillstånd enlig lag (2010:1011) om
brandfarlig och explosiv vara till ett år för nytt tillstånd och till tre år
alternativt fem år för förnyat tillstånd för explosiv vara.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 149

19

Dnr KS 10-1392 175 (forts)

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 23 juni 2010 att en ny lag om hantering av brandfarlig och explosiv vara ska gälla från och med den 1 september 2010. Lagen
innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn för hantering av explosiv
vara, utan övergångsregler, förs över från polismyndigheten till kommunen
från och med den 1 september 2010. Lagen föreskriver även att kommunfullmäktige får besluta om avgift för hanteringen av verksamheten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 31 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara delegeras till biträdande
kommundirektören samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att
fatta beslut i sådana ärenden. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen ansvarar för beslut i ärenden och tillståndshantering
enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara, att fastställa
kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 31 augusti 2010 till taxa för
tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att gälla
från och med 1 oktober 2010 samt att tidigare taxa för tillståndsgivning därmed
upphör att gälla, att taxan årligen justeras med SCB:s konjunkturstatistik
avseende löner inom kommuner (KLK Preliminär månadslön, M 08), att
fastställa föreslagen giltighetstid för tillstånd enlig lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara till ett år för nytt tillstånd och till tre år alternativt fem
år för förnyat tillstånd för explosiv vara.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 274 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
31 augusti 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 149

20

Dnr KS 10-1392 175 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – att beslut i ärenden och tillståndshantering enligt lag
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara delegeras till räddningschefen
samt att denne får rätt att i sin tur delegera till annan att fatta beslut i sådana
ärenden. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
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

2010-09-13

KS § 150

21

Dnr KS 10-957 001

Nedläggning av Häverö gymnasium med anledning av ansökan om
friskola
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola:
att försäljning av samtliga inventarier och överlåtelse av det immateriella
värdet till den fristående gymnasieskolan, Carl Wahrens gymnasieskola,
sker till marknadsmässigt pris om 2 mkr.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ner Häverö gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 under
förutsättning att skolinspektionen godkänner start av friskola.

Bakgrund
En privatperson har hos skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig
tillsyn för en fristående friskola från och med läsåret 2011/2012. Under
förutsättning att skolinspektionen godkänner ansökan beslutade utbildningsnämnden den 4 maj 2010, § 40, att rekommendera att kommunfullmäktige
beslutar att Häverö kommunala gymnasieskola läggs ner från och med den 1
augusti 2011. I skrivelse daterad den 31 augusti 2010 meddelar Roslagens
Education AB att de övertar privatpersonens ansökan om friskola samt att de
önskar överta Häverö kommunala gymnasieskolas inventarier och utbildningsverksamhet till ett pris om 2 mkr med en avbetalningsplan inom 6 månader
från tillträdesdatum. Av skrivelsen framgår också att den nya ägaren avser att
utveckla utbildningen i samarbete med det lokala och regionala näringslivet.
Gymnasieskolans verksamhet är i huvudsak förlagd till lokaler, som ägs av
NIHAB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 150

22

Dnr KS 10-957 001 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 31 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola, att försäljning av samtliga
inventarier och överlåtelse av det immateriella värdet till den fristående
gymnasieskolan, Carl Wahrens gymnasieskola, sker till marknadsmässigt pris
om 2 mkr. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att lägga ner Häverö
gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 under förutsättning att
skolinspektionen godkänner start av friskola.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 275 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
31 augusti 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 151

23

Dnr KS 09-1666 251

Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal och förkalkyl gällande
exploatering av kv Förrådet m fl, Trädgårdsstaden i Norrtälje
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med JM AB avseende del
av kv Förrådet samt fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 i Norrtälje stad
samt
att föreslå kommunfullmäktige godkänna en förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projektet.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna en förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för
kommunen vid genomförande av projektet.

Bakgrund
Den 25 november 2009 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förfrågningsunderlag för en markanvisningstävling för del av kv Förrådet och
fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 baserat på ett samrådsförslag från den 2
juni 2008, reviderat den 2 november 2009.
Efter genomförd markanvisningstävling föreslås att ett preliminärt markanvisningsavtal tecknas med JM AB. Avtalet villkoras av att det godkänns av
kommunstyrelsen senast den 13 september 2010 samt att kommunfullmäktige
godkänner förkalkylen senast den 27 september 2010. Det slutliga mark- och
exploateringsavtalet tecknas i samband med att slutligt förslag till detaljplan
antas senast den 30 juni 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 151

24

Dnr KS 09-1666 251

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal
med JM AB avseende del av kv Förrådet samt fastigheterna Vaktmästaren 9
och 10 i Norrtälje stad samt att föreslå kommunfullmäktige godkänna en
förkalkyl gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid
genomförande av projektet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, § 241 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
juni 2010.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 152

25

Dnr KS 07-624 214

Antagande av detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö
församling
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125
i Blidö församling.

Bakgrund
Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra en utbyggnad av Bromskärs hamn,
dels med en yrkesdel, dels med en hamn för småbåtar, som används för färd till
utanförliggande öar. Till båda delarna föreslås parkeringsplatser. I planförslaget finns även en tomt för småindustri, en för bostäder kombinerat med
verksamhet och en tomt för kiosk, restaurang od.
Planförslaget har varit utställt två gånger. Vid senaste utställningen inkom 12
yttranden, varav 3 utan erinran. Länsstyrelsen har i ett separat beslut den 2 juli
2010 beslutat att upphäva strandskyddet inom kvartersmark i detaljplanen
enligt kommunens ansökan. Bromskär är en av kommunens sju replipunkter.
Arbetet med framtagande av detaljplan och underlag för ansökan om tillstånd
från miljödomstolen sker i samarbete med Bromskärs Hamnförening, som
ansvarar för delen med småbåtshamn. Kommunen ansvarar för yrkesdelen,
utom den allmänna bryggan som är Trafikverkets ansvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 152

26

Dnr KS 07-624 214 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 juli 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 251 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5
juli 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 153

27

Dnr KS 07-1780 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Göken 5 och del av fastigheten
Tälje 3:1 i Norrtälje stad
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Göken 5 och del av
fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad.

Bakgrund
Planen innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse med fyra våningar i stället för ett friliggande
enbostadshus i två våningar, som nu gällande plan avser. Därutöver ingår en
utökning av kvartersmarken på grönområdet öster om Göken 5 för föreslagen
parkering och även grönområdet bakom Göken 2 och 4 för att få med befintlig
parkering för Göken 2.
Planförslaget har varit utställt och inkomna synpunkter redovisas i redogörelse
reviderad den 7 juni 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

28

KS § 153 (forts)
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 252 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 8
juni 2010.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 154

29

Dnr KS 08-1683 214

Antagande av detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och del av
Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karls församling
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och
del av Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderby-Karls församling.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Planens syfte är att presentera förutsättningarna för att etablera ny högkvalitativ villamiljö i anslutning till befintlig bebyggelse och Räfsja skogsoch jordbruksområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare bifallit
förfrågan om att upprätta detaljplan för ca 14 tomter samt att pröva 24 tomter.
Detaljplanen har föregåtts av ett programskede, som varit ute på samråd våren
2009. Detaljplanen har varit ute på samråd vintern 2009/2010 och utställt
under maj och juni 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 154

30

Dnr KS 08-1683 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 253 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 28
juni 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – avslag.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer pro proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 155

31

Dnr KS 10-384 214

Enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 – Godkännande och antagande av
detaljplan för Rimbo-Vallby 5:2, 5:3 samt del av fastigheterna RimboVallby 5:91 och Rånäs 12:1 i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Planen upprättas för att kunna utöka fastigheten Rimbo-Vallby 5:3 med en tolv
meter bred markremsa av Rånäs 12:1, vilken ligger utanför detaljplanen för
5:3. Utökningen behövs för att möjliggöra en utbyggnad av gummiverkstadshallen på Rimbo-Vallby 5:3. Av hanteringspraktiska skäl får även RimboVallby 5:2 ingå i planen där byggrätten samtidigt ajourförs till befintliga
förhållanden.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 255 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
juni 2010.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 156

32

Dnr KS 09-1833 214

Enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 – Godkännande och antagande av
detaljplan för Björnö 1:65 i Frötuna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att dela fastigheten Björnö
1:65 och ge den norra tomten en byggrätt på 160 m2 för huvudbyggnad och 40
m2 för uthus samt den södra tomten en byggrätt på totalt 250 m2 och därmed
möjliggöra bevarandet av befintlig byggnad.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 255 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 14
juni 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 157

33

Dnr KS 09-1664 214

Godkännande av program för detaljplan för del av fastigheten Gåsvik 1:5
i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för det fortsatta planarbetet.

Bakgrund
Fastighetsägarna har begärt tillstånd att få upprätta detaljplan för ca 15
bostadstomter på del av fastigheten Gåsvik 1:5. Under förutsättning att vattenoch avloppsfrågan kan ordnas på ett godtagbart sätt har ledningskontoret på
delegation under februari 2008 medgivit att sökande i samråd med ledningskontoret får upprätta förslag till detaljplan. En utförd utredning visar att vatten
i tillräcklig omfattning kan lösas med enskilda brunnar eller i gemensam brunn
i områdets norra del. Avloppshanteringen kan lösas med en gemensamhetslösning i olika tekniska utföranden, som alla uppfyller de krav som ställs med
hänsyn till recipienten Kvarnån.
Programförslaget har varit ute på samråd och inkomna synpunkter redovisas i
redogörelse daterad den 29 juli 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 juli 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet med tillhörande
samrådsredogörelse som underlag för det fortsatta planarbetet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 256 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 30
juli 2010.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 158

34

Dnr KS 07-369 214

Godkännande av program för detaljplan för del av fastigheterna Rävsnäs
2:29, 2:79, 2:90, 2:125 och 2:126 i Rådmansö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för fortsatt detaljplanearbete.

Bakgrund
Två fastighetsägare och Räfsnäs Såg har tillsammans inkommit med en
ansökan om att få uppföra 15-18 enbostadshus med tillhörande uthus samt
utöka ett område för Räfsnäs Sågs verksamhet. Området ska även anslutas till
de planerade vatten- och avloppsledningarna.
Programförslaget har varit ute på samråd och inkomna synpunkter redovisas i
redogörelse daterad den 25 juli 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 augusti att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet med tillhörande
samrådsredogörelse som underlag för fortsatt detaljplanearbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 257 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
augusti 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 159

35

Dnr KS 08-1379 214

Avskrivning av ärende – Detaljplan för del av fastigheten Högmarsö 1:20
i Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att inte upphäva strandskyddet inom föreslaget detaljplanområde med
hänvisning till länsstyrelsens synpunkter och beslut samt
att planärendet avskrivs.

Bakgrund
Syftet med planen är att pröva lämpligheten av återinförande av två tomtplatser
för fritidsbebyggelse, som undantogs vid fastställandet av omkringliggande
detaljplan.
Strandskydd råder inom de delar av det föreslagna planområdet, som ligger
närmare strandlinjen än 100 meter. Länsstyrelsen beslutade den 16 mars 2010
att avslå kommunens ansökan om upphävande av strandskyddet för berörd del
av planområdet. Kommunstyrelsekontoret har i samförstånd med sökande
avstått från att överklaga länsstyrelsens beslut och mot bakgrund av
länsstyrelsens motivering till avslaget valt att avbryta planarbetet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 juni 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte upphäva strandskyddet inom
föreslaget detaljplanområde med hänvisning till länsstyrelsens synpunkter och
beslut samt att planärendet avskrivs.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 263 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 1
juni 2010.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 160

36

Dnr KS 09-345 252

Godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Tälje 2:40 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förvärv av fastigheten Tälje 2:40 i Norrtälje stad enligt upprättat
köpekontrakt samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra försäljning av fastigheten efter det att Västra vägen har byggts ut på aktuell sträcka och
erforderlig anpassning av fastigheten har skett.

Bakgrund
Den bebyggda villafastigheten Tälje 2:40 i Vingelebacke berörs av detaljplanen för Västra vägens andra etapp där en relativt stor del av fastigheten
lagts ut som vägmark. Arbetsplanen anger ett intrång om ca 200m2 i form av
bullervall med bullerplank. Nuvarande fastighetsägare önskar sälja fastigheten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvärv av fastigheten Tälje 2:40 i
Norrtälje stad enligt upprättat köpekontrakt samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra försäljning av fastigheten efter det att Västra
vägen har byggts ut på aktuell sträcka och erforderlig anpassning av
fastigheten har skett.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 258 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
augusti 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 161

37

Dnr KS 10-26 253

Godkännande av gåvoavtal avseende fastigheten Utanbro 1:110
(Bergshamra bygdegård)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat gåvoavtal avseende fastigheten Norrtälje Utanbro
1:110.

Bakgrund
Fastigheten upplåts sedan 1991 till Bergshamra bygdegårdsförening genom ett
nyttjanderättsavtal gällande till och med 31 december 2015. Upplåtelsen är
vederlagsfri, men föreningen svarar för all drift och underhåll av fastigheten.
Med anledning av att föreningen önskar genomföra större investeringar har de
inkommit med en förfrågan om att få köpa fastigheten med hjälp av bidrag från
Boverket. För att föreningen ska kunna erhålla bidraget från Boverket krävs att
kommunen bidrar med 30% av köpeskillingen. Ett gåvoavtal kan, till skillnad
från ett köpekontrakt, villkoras med framtida återgång av fastigheten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat gåvoavtal avseende fastigheten Norrtälje Utanbro 1:110.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 259 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
augusti 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 162

38

Dnr KS 10-1246 265

Godkännande av förslag till yttrande över samverkanplan för marin
förvaltning av BSPA-området Stora Nassa-Svenska Högarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till yttrande daterad den 1 juli 2010 som sitt eget och
överlämna det till länsstyrelsen i Stockholms län samt
att uttala att kommunen förutsätter att kostnader för att genomföra samverkanplanens åtgärder inte kommer att belasta kommunens budget.

Bakgrund
Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande över rubricerade samverkansplan.
Syftet med planen är att uppfylla HELCOM:S krav på att ta fram en förvaltningsplan för de av konventionen utpekade värdefulla marina havsområden, så kallade BSPA (Baltic Sea Protected Areas).
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 juli 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande daterad den 1 juli
2010 som sitt eget och överlämna det till länsstyrelsen i Stockholms län samt
att uttala att kommunen förutsätter att kostnader för att genomföra samverkanplanens åtgärder inte kommer att belasta kommunens budget.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 260 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 1
juli 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

39

KS § 163
Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal, Nordrona

Ärendet utgår.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 164

40

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per maj 2010 för kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per maj 2010 med en
prognostiserad budgetavvikelse på + 3 550 tkr, varav taxefinansierad
verksamhet + 3 050 tkr och skattefinansierad verksamhet + 500 tkr.

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.
Ett antal avvikelser har identifierats där förutsättningarna har förändrats sedan
budgettillfället. I delårsrapport 1 föreslås kommunfullmäktige besluta att anslå
2 400 tkr för 2010 och 2011 för att kompensera för förändrade budgetförutsättningar. Dessa budgetjusteringar är inte inkluderade i månadsrapporten per
maj.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per maj 2010 med en prognostiserad budgetavvikelse på + 3 550 tkr,
varav taxefinansierad verksamhet + 3 050 tkr och skattefinansierad verksamhet
+ 500 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, § 227 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
juni 2010.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 165

41

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per maj 2010 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för maj 2010,
att fortsatt uppdra till tiohundranämnden att snarast återkomma med analys av
det prognostiserade underskottet samt att redovisa åtgärder för att undvika
underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Norrtälje kommunupprättar 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 NKAB-koncernen
ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna månader. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli.
Kommunens redovisade resultat per maj uppgår till 181,6 mkr. Prognosen för
kommunen avseende helåret uppgår till 163 mkr. Efter balanskravsjusteringar
uppgår prognosen till 133 mkr. TioHundra AB lämnar en nollprognos för året.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för maj 2010, att
fortsatt uppdra till tiohundranämnden att snarast återkomma med analys av det
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 165

42

Dnr KS 10-575 042 (forts)

prognostiserade underskottet samt att redovisa åtgärder för att undvika
underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för
kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 juni 2010, § 228 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 18
juni 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – lydelsen i andra att-satsen ändras till ”att bjuda in
tiohundranämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott för att analysera och
i samråd ta fram förslag till åtgärder. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
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

2010-09-13

KS § 166

43

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per juli 2010 för kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per juli 2010 med en
prognostiserad avvikelse mot budget på +5 945 tkr, varav taxefinansierad
verksamhet +3 050 tkr och skattefinansierad verksamhet +2 895 tkr.

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.
Budgeten har justerats med 2 400 tkr efter att ett antal avvikelser identifierats,
där förutsättningarna har förändrats sedan budgettillfället. Detta innebär att den
positiva budgetavvikelsen ökar med motsvarande belopp till totalt +5 945 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per
juli 2010 med en prognostiserad avvikelse mot budget på +5 945 tkr, varav
taxefinansierad verksamhet +3 050 tkr och skattefinansierad verksamhet
+2 895 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 266 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
augusti 2010.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 167

44

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per juli 2010 för kommunen inklusive rapport från
tiohundranämnden om åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
Med hänvisning till eget budgetförslag deltar inte socialdemokraternas
ledamöter i nedanstående besluts tredje att-sats om godkännande av
tiohundranämndens analys och rapport om åtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för juli 2010,
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom,
att godkänna tiohundranämndens analys och rapport om åtgärder samt
att uppdra till kommundirektören att kommunstyrelsekontoret i samarbete
med tiohundraförvaltningen inför arbetet med budget 2012-2013 ser över
finansieringen av den ökande volymen inom äldreomsorgen.

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.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, § 155 att uppdra till tiohundranämnden att snarast återkomma med analys av det prognostiserade
underskottet samt att redovisa åtgärder för att undvika underskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 167

45

Dnr KS 10-575 042 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för juli 2010, att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom, att godkänna
tiohundranämndens analys och rapport om åtgärder samt att uppdra till
kommundirektören att kommunstyrelsekontoret i samarbete med tiohundraförvaltningen inför arbetet med budget 2012-2013 ser över finansieringen av
den ökande volymen inom äldreomsorgen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 267 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 23
augusti 2010. Med hänvisning till eget budgetförslag deltog inte socialdemokraternas ledamöter i besluts tredje att-sats om godkännande av tiohundranämndens analys och rapport om åtgärder.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 168

46

Dnr KS 10-997 020

Medarbetarenkät – Redovisning av åtgärder samt avsättande av medel
för kompetensutveckling
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att med anledning av resultatet från medarbetarenkäten år 2009 godkänna att
de åtgärder vidtas, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 26 april 2010,
att anslå 2 mkr för kompetensutveckling av medarbetare enligt redovisat
förslag samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Bakgrund
Resultatet från 2009 års medarbetarenkät visar att gemensamma förbättringsområden finns inom kommunen. De områden, som bedöms vara aktuella för
åtgärder, är information/kommunikation till medarbetare från kommun-,
förvaltnings- och avdelningsledning, förtroende för ledning och samverkan
med de fackliga organisationerna.
Samtliga förvaltningar har beretts möjlighet att arbeta fram förslag till
åtgärder. Information enligt MBL § 19 skedde i LOSAM den 10 maj 2010
och i CESAM den 12 maj 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 april 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med anledning av resultatet från
medarbetarenkäten år 2009 godkänna att de åtgärder vidtas, som redovisas i
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 26 april 2010, att anslå 2 mkr
för kompetensutveckling av medarbetare enligt redovisat förslag samt att
finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 168

47

Dnr KS 10-997 020 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 199 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
26 april 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 169

48

Dnr KS 10-916 291

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder i Köpmanholms skola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja investeringsmedel om 2,5 mkr för energieffektiviseringsåtgärder i
Köpmanholms skola i enlighet med investeringsberedning, som bifogas
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni 2010,
att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
investeringar,
att justera barn- och skolnämndens budget med hänsyn till utökade
lokalkostnader i 2011 års budget samt
att finansiering av de utökade lokalkostnaderna sker inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till utökade lokalkostnader.

Bakgrund
Kommunstyrelsen antog den 12 maj 2005 ett energieffektiviseringsprogram
vars syfte är att energianvändning av köpt energi per m2 ska minska med 10%
och oljeberoendet ska minska med 20%. Genomförda energideklarationer visar
att den köpta energiåtgången på Köpmanholms skola kan minska med cirka
45% om de åtgärder vidtas, som redovisas i bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsmedel om 2,5 mkr för
energieffektiviseringsåtgärder i Köpmanholms skola i enlighet med
investeringsberedning, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 3 juni 2010, att finansiering sker inom ramen för kommun-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 169

49

Dnr KS 10-916 291 (forts)

styrelsens anslag till investeringar, att justera barn- och skolnämndens budget
med hänsyn till utökade lokalkostnader i 2011 års budget samt att finansiering
av de utökade lokalkostnaderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag
till utökade lokalkostnader.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, § 211 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
juni 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 170

50

Dnr KS 10-1119 291

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder i Gottsta skola, Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja investeringsmedel om 1325 tkr för energieffektiviseringsåtgärder
i Gottsta skola i enlighet med investeringsberedning, som bifogas
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni 2010,
att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
investeringar samt
att minska barn- och skolnämndens budget med hänsyn taget till minskade
lokalkostnader i 2011 års budget och att överföra dessa medel till
kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen antog den 12 maj 2005 ett energieffektiviseringsprogram
vars syfte är att energianvändning av köpt energi per m2 ska minska med 10%
och oljeberoendet ska minska med 20%. Genomförda energideklarationer visar
att den köpta energiåtgången på Gottsta skola kan minska med cirka 40% om
de åtgärder vidtas, som redovisas i bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets
skrivelse daterad den 3 juni 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsmedel om 1325 tkr för
energieffektiviseringsåtgärder i Gottsta skola i enlighet med investeringsberedning, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni
2010, att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
investeringar samt att minska barn- och skolnämndens budget med hänsyn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 170
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taget till minskade lokalkostnader i 2011 års budget och att överföra dessa
medel till kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, § 212 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
juni 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 171

52

Dnr KS 10-1120 293

Hyresavtal om förhyrning av lokal till Roslagsmodellen i Älmsta
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni 2010, till en hyra om
96 000 kr per år att gälla från och med den 1 juli 2010 till och med
30 juni 2016 med möjlighet till förlängning 3 år i taget samt
att utse biträdande kommundirektören att jämte kommunstyrelsens ordförande underteckna hyresavtalet.

Bakgrund
Roslagsmodellen har sedan flera år tillbaka bedrivit träffpunktverksamhet i den
kommunalägda fastigheten Älmsta 1:37. Med anledning av pågående försäljning av fastigheten föreslås att hyresavtal tecknas med den nye fastighetsägaren. Hyresavtalet löper under sex år från och med den 1 juli 2010 med en
årshyra om 750 kr per m2. Medel för lokalkostnaderna finns avsatta i
tiohundranämndens budget.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till hyresavtal,
som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 juni 2010, till en
hyra om 96 000 kr per år att gälla från och med den 1 juli 2010 till och med 30
juni 2016 med möjlighet till förlängning 3 år i taget samt att utse biträdande
kommundirektören att jämte kommunstyrelsens ordförande underteckna
hyresavtalet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, § 213 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
juni 2010.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 172

53

Dnr KS 10-894 007

Förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapport om bisysslor i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till alla förvaltningar att föra in riskbedömning av bisysslor i sina
internkontrollprogram samt
att samtliga verksamhetschefer efterhör med samtliga medarbetare om
förekommande bisysslor och att dessa ska vara diarieförda före oktober
2010.

Bakgrund
Kommunrevisionen har granskat rutiner för hantering av de kommunanställdas
bisysslor. En bisyssla är varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas
vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Om
arbetsgivaren anser att en bisyssla hindrar arbetsuppgifterna, kan påverka
arbetstagarens handläggning av ärendet i sitt arbete eller konkurrerar med
arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren förbjuda arbetstagaren att utöva
sådan bisyssla.
Av revisionsrapporten framgår att det finns en uppenbar risk att kommunens
internkontroll är bristfällig eftersom en aktuell och detaljerad överblick över de
anställdas bisysslor saknas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 maj 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till alla förvaltningar att föra in
riskbedömning av bisysslor i sina internkontrollprogram samt att samtliga
verksamhetschefer efterhör med samtliga medarbetare om förekommande
bisysslor och att dessa ska vara diarieförda före oktober 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 172

54

Dnr KS 10-894 007 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 juni 2010, § 214 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 26
maj 2010.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 173

55

Dnr KS 10-1156 007

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av kommunens system för
hantering av tjänstebilar”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som svar på rapporten överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från
den 8 juli 2010 till revisorerna.

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har KPMG
granskat kommunens system för hantering av tjänstebilar. Uppdraget syftar till
att besvara frågan om kommunen har förmåga att hantera den stora tjänstebilsparken samt vilket system det finns för hur dessa nyttjas. Revisorernas
bedömning är att kommunstyrelsekontoret har utarbetat goda rutiner för
hantering av kommunens fordon.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 juli 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att svar på rapporten överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 8 juli 2010 till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2010, § 245 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 14
juli 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 174

56

Dnr KS 10-1443 291

Samarbetsavtal med Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och
Kultur
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-03-03,
§ 67 gällande upprättat avtal mellan Norrtälje kommun och Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur,
att godkänna upprättat bidragsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur gällande Länna Idrottshall,
att godkänna kompletterande upphandling av läktare inom tidigare beslutad
investeringsbudget gällande Länna Idrottshall,
att godkänna upprättat bidragsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och kultur gällande Rimbo Idrottshall
samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektören att underteckna avtalen med Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Näringsliv och Kultur.

Bakgrund
Under hösten 2009 och våren 2010 har kommunstyrelsekontoret och kulturoch fritidskontoret fört diskussioner med Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Näringsliv och kultur om ett gemensamt ”föreningspaket” bestående av ökade
vistelseytor för publik och idrottsutrustning till de nya idrottshallarna, som är
under uppförande i Länna och Rimbo.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 174

57

Dnr KS 10-1443 291 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2010-03-03, § 67 gällande upprättat avtal mellan Norrtälje
kommun och Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur, att
godkänna upprättat bidragsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur gällande Länna Idrottshall, att
godkänna kompletterande upphandling av läktare inom tidigare beslutad
investeringsbudget gällande Länna Idrottshall, att godkänna upprättat
bidragsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagens Sparbanks Stiftelse för
Näringsliv och kultur gällande Rimbo Idrottshall samt att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektören att
underteckna avtalen med Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och
Kultur.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 281 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
21 augusti 2010.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 175

58

Dnr KS 10-1227 861

Besvarande av Kulturdepartementets remiss – På väg mot en ny roll –
övervägande och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna skrivelsen från den 30 augusti 2010 som Norrtälje kommuns
yttrande över Kulturdepartementets remiss ”På väg mot en ny roll –
övervägande och förslag om Riksutställningar” (SOU 2010:34).

Bakgrund
Kulturdepartementet önskar kommunens yttrande över rubricerade remiss.
Den 22 februari 2010 överlämnade Kultursamverkansutredningen delbetänkandet: Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional
kulturverksamhet (SOU 2010:11) till regeringen. I betänkandet redogjorde
utredningen för en rad förslag och överväganden när det gäller den framtida
utformningen av statens stöd till regional kulturverksamhet. Kultursamverkansutredningen har som en följd av den nya modellens införande fått i
uppdrag att föreslå lämpliga förändringar av Riksutställningars roll och
uppdrag. Slutbetänkandet heter ”På väg mot en ny roll – överväganden och
förslag om Riksutställningar” (SOU 2010:34).
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2010, § 75.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet från den 30 augusti 2010
som Norrtälje kommuns svar till Kulturdepartementet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 175

59

Dnr KS 10-1227 861 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 276 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
16 augusti 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 176

60

Dnr KS 10-1089 484

Besvarande av jordbruksdepartementets remiss om utredning av
tjänstehundsavel (SOU 2010:21)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna skrivelsen från den 23 augusti 2010 som kommunens yttrande
över jordbruksdepartementets remiss om utredning av tjänstehundsavel.

Bakgrund
Jordbruksdepartementet önskar kommunens yttrande över rubricerade
utredning, vars syfte är att stimulera den privata tjänstehundsaveln.
Tiohundranämnden behandlade ärendet den 23 augusti 2010, § 123.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelsen från den 23 augusti 2010
som kommunens yttrande över jordbruksdepartementets remiss om utredning
av tjänstehundsavel.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 277 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
23 augusti 2010.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 177

61

Dnr KS 10-1154 750

Besvarande av socialdepartementets remiss om ansvarsfördelning mellan
kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) ”Svarte Petter”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna skrivelsen från den 23 augusti 2010 som kommunens yttrande
över socialdepartementets remiss om ansvarsfördelning mellan kommuner
i vissa fall (Ds 2010:21).

Bakgrund
Socialdepartementet önskar kommunens yttrande över rubricerade remiss, som
behandlar boendekommunernas ansvar för stöd- och hjälpinsatser enligt (SOU
2009:38, Socialtjänstlagen (2001:453) och LSS (1993:387) i samband med
hjälptagares vistelse i annan kommun.
Tiohundranämnden behandlade ärendet den 23 augusti 2010, § 101.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelsen från den 23 augusti 2010
som kommunens yttrande över socialdepartementets remiss om ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21).
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 278 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
23 augusti 2010.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 178

62

Dnr KS 10-1425 359

Kvalitetscertifiering av avloppsslam Lindholmens avloppsreningsverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avloppsslammet i Lindholmens reningsverk certifieras enligt Svenskt
Vattens kvalitetssystem REVAQ-återvunnen växtnäring,
att finansiering av projektet sker inom va-kollektivet,
att projektet redovisas till kommunstyrelsen senast i december 2011 samt
att delge kommunfullmäktige beslutet om kvalitetscertifiering av avloppsslam
för Lindholmens avloppsreningsverk.

Bakgrund
Inom va-verksamheten finns en ambition att uppnå riksdagens miljökvalitetsnivå ”En giftfri miljö” där delmålet är att 30 % av fosfor i avlopp ska återföras
till åkermark. För att Norrtälje kommun ska kunna uppnå delmålet och
därigenom få möjlighet att sprida avloppsslam på åkermark är det nödvändigt
att slamproduktionen vid Lindholmens reningsverk certifieras enligt Svenskt
Vattens kvalitetssystem REVAQ-återvunnen växtnäring.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 juli 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att avloppsslammet i Lindholmens reningsverk
certifieras enligt Svenskt Vattens kvalitetssystem REVAQ-återvunnen
växtnäring, att finansiering av projektet sker inom va-kollektivet, att projektet
redovisas till kommunstyrelsen senast i december 2011 samt att delge
kommunfullmäktige beslutet om kvalitetscertifiering av avloppsslam för
Lindholmens avloppsreningsverk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 178

63

Dnr KS 10-1425 359 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september 2010, § 279 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 juli 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 179

64

Dnr KS 10-1404 293

Tecknande av hyreskontrakt för lokal till daglig verksamhet inom LSS
(Tyg och Trä) i Norrtälje tätort
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna bifogat hyreskontrakt för lokaler till daglig verksamhet inom
LSS i Norrtälje tätort under perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2013
med möjlighet till förlängning 3 år i taget till en årshyra om 270 tkr,
att hänsyn tas till de utökade lokalkostnaderna, 170 tkr, i tiohundranämndens
budget för år 2011,
att finansiering av de utökade lokalkostnaderna sker inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till utökade lokalkostnader samt
att utse biträdande kommundirektören att jämte kommunstyrelsens
ordförande underteckna hyreskontraktet.

Bakgrund
Sommaren 2009 var verksamheten tvungen att lämna lokalerna på Posthusgatan i Norrtälje. Sedan dess har verksamheten varit splittrad med butik på
Hantverkaregatan och tillverkning på Lommen där annan daglig verksamhet
bedrivs. Lokalen på Hantverkaregatan har allvarliga brister och lokalen på
Lommen är för liten.
Den lokal, som nu föreslås förhyras, är anpassad för verksamhetens behov.
Den är tillräckligt stor, tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar samt inrymmer både en butik och lokaler för tillverkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 179

65

Dnr KS 10-1404 293 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat hyreskontrakt för lokaler till
daglig verksamhet inom LSS i Norrtälje tätort under perioden 1 september
2010–31 augusti 2013 med möjlighet till förlängning 3 år i taget till en årshyra
om 270 tkr, att hänsyn tas till de utökade lokalkostnaderna, 170 tkr, i
tiohundranämndens budget för år 2011, att finansiering av de utökade lokalkostnaderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till utökade
lokalkostnader samt att utse biträdande kommundirektören att jämte
kommunstyrelsens ordförande underteckna hyreskontraktet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 271 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 16
augusti 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 180

66

Dnr KS 10-171 002

Anmälan om delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 14 läggs till handlingarna.
Bil 1
Delegat: Tommie Eriksson
11 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 2
Delegat: Sara Helmersson
5 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 3
Delegat: Henning Richardsson
13 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 4
Delegat: Jan Eriksson
5 ärenden enligt förteckning 2010-08-28.
Bil 5
Delegat: Robert Klingvall
4 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 6
Delegat: Agneta Hildén Möllenborg
17 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 7
Delegat: Lars Härlin
8 ärenden enligt förteckning 2010-06-03, KS 10-231 002.
Bil 8
Delegat: Gunnel Löfqvist
2 ärenden enligt förteckning 2010-06-07.
Bil 9
Delegat: Olivera Boljanovic
Ärende KS 10-486 002.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

KS § 180

67

Dnr KS 10-171 002 (forts)

Bil 10
Delegat: Peter Hoogeven
Ärende KS 10-865 311.
Bil 11
Delegat: Tom Johansson
Ärende KS 10-413 266.
Bil 12
Delegat: Lena Stockman
Ärende KS 10-1092 002.
Bil 13
Delegat: Leif Klasson
2 ärenden enligt förteckning 2010-08-26.
Bil 14
Delegat: Arne Ringefors
Ärende KS 09-23 287.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

68

KS § 181
Protokoll
Föreligger protokoll från:
- kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2010-05-12, 2010-05-26,
2010-06-02, 2010-06-16, 2010-06-23 och 2010-08-18.
- kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-03.
- kommunfullmäktige 2010-05-10 och 2010-06-21.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

69

KS § 182
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:28 – Mätningskungöelsen
upphör att gälla 30 juni 2010.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:38 – Omsorgsprisindex för
2010.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:39 – Ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK T – med AkademikerAlliansen.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:40 – Avtal om kopiering i
skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:42 – Senareläggning av
senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret
2011/2012.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:45 – Geodatasamverkan –
Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga
myndigheter.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:46 – Timbelopp för LASS år
2011.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:47 – Ny lag om brandfarliga
och explosiva varor.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:48 – Barn som misstänks för
brott.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:49 – Beloppsjusteringar i
avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

70

KS § 182 (forts)
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:50 – Komplettering av
bidragsvillkor för fristående verksamheter.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:52 – Budgetförutsättningar
2010-2014.
Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 10:53 – Överenskommelse om
nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 10.
Regeringskansliet: Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om
lägenhetsregister.
Miljödepartementet: Förordnande av ledamöter i vattendelegationen för Norra
Östersjöns vattendistrikt. KS 10-1341 009
Socialstyrelsen: Information om stadsbidrag till kommuner som upphandlar
sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Länsstyrelsen: Översyn och uppdatering av riskobjekt i länet.
Revisionsrapport: Granskning av överförmyndaren. KS 10-895 007.
Länsstyrelsens yttrande över Miljödomstolens mån nr M 2447-10:
Överklagande av länsstyrelsens föreläggande 2010-04-12 ang stängsel som
hindrar allmänhetens tillträde till fastigheten Clyxnäs 3:11. KA 10-766 409.
Länsstyrelsens yttrande över översyn av riksintressen för trafikslagens
anläggningar. KS 10-694 011.
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010. KS 08-929
211.
Kvartalsrapport för Lindholmens, Hallstaviks, Rimbo och Älmsta
avloppsreningsverk för kvartal 1 2010.
Nyhetsbrev juni 2010: Skarpt läge för Stockholmsregionens Försäkring AB
(SRF) till januari 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-09-13

71

KS § 182 (forts)
Reviderad taxa och arbetsordning för sotning och brandskyddskontroll. KS 091645 174, KS 10-163 174.
Kommunförbundet Stockholms Län, Verksamhetsberättelse 2009.
Skärgårdsstiftelsens årsredovisning 2009.
Swedavia Swedish Airports: Införande av parallella mixade operationer vid
Stockholm Arlanda Airport.
Brev från Gräddö Österängens Samfällighetsförening om förberedelse för
bredband/optikfiber i samband med anläggande av kommunalt va i Gräddö
Österängen., KS 10-1371 344.
Sveriges Kommuner och Landstings protokoll angående förbundsavgift år
2011.
Roslagsbostäder AB:s styrelseprotokoll 2010-06-21.
Kommunalförbundet Norrvattens protokoll 2010-05-04.
Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde 2010-03-10.
Miljörådets protokoll 2010-03-30.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

