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KS § 197
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den 4
november 2010.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-11-01

KS § 198

4

Dnr KS 10-689 170

Antagande av utbildningsplan skydd för elever och anställda inom
Norrtälje kommuns verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta utbildningsplan skydd för grund- och gymnasieskolan,
att anta utbildningsplan skydd för personal inom kommunens verksamheter
samt
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att inarbeta finansieringen i
budgetjusteringar för år 2011 och i budgetarbetet 2012-2014.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 maj 2010, § 162, räddningstjänsten
i uppdrag att ta fram ett förslag till utbildningsplan inom skydd för elever i
grundskolan och gymnasieskolan samt för alla anställda inom kommunens
verksamheter. I uppdraget ingick även att belysa de ekonomiska konsekvenserna. Syftet med utbildningsplanerna är att få ner antalet skador på liv
och egendom samt att få en struktur i utbildningen. Samtliga nämnder har
beretts möjlighet att yttra sig över räddningstjänstens förslag till utbildningsplaner.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att anta utbildningsplan skydd för grund- och
gymnasieskolan, att anta utbildningsplan skydd för personal samt att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att inarbeta finansieringen i budgetjusteringar för
år 2011 och i budgetarbetet 2012-2014.
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Dnr KS 10-689 170 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2010, § 309, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
4 oktober 2010.
__________
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Dnr KS 10-1224 730

Besvarande av Socialdepartementets remiss om differentierad
timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna yttrandet, som tillhör kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 8 oktober 2010, som kommunens svar till Socialdepartementet.

Bakgrund
Socialdepartementet önskar kommunens yttrande över rubricerade remiss.
LSS-kommittén lämnade i sitt slutbettänkande ”Möjlighet att leva som andra”
(SOU 2008:77) ett förslag till differentierad timschablon. Försäkringskassan
har därefter på uppdrag av regeringen utrett hur ett kostnadseffektivt system
med differentierad timschablon för assistansersättning kan genomföras.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet, som tillhör kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 8 oktober 2010, som kommunens svar
till Socialdepartementet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2010, § 310, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 oktober 2010.
___________
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Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per september 2010 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per september 2010 med en
prognostiserad budgetavvikelse på +8 608 tkr, varav taxefinansierad
verksamhet +1 250 tkr och skattefinansierad verksamhet + 7 358 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.
Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett planerat underskott om
1,8 mkr på grund av ett större underhållsarbete på Lindholmens avloppsreningsverk. Underskottet föreslås täckas av medel från va-verksamhetens
driftfond. Ekonomiska konsekvenser av byte av driftentreprenör för
gata/parkverksamheten redovisas i oktober.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per
september 2010 med en prognostiserad budgetavvikelse på +8 608 tkr, varav
taxefinansierad verksamhet +1 250 tkr och skattefinansierad verksamhet +
7 358 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2010, § 316, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 oktober 2010.
___________
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Månadsrapport per september för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för september 2010,
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en
helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart
en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat.
Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKABkoncernen ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna
månader. TioHundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och
juli.
Prognosen för kommunen avseende helår uppgår till 222 mkr. Efter balanskravjusteringar uppgår prognosen till 181 mkr. Tiohundra AB lämnar en
prognos på 20 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för september 2010, att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2010, § 317, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 oktober 2010.
__________
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Utdragsbestyrkande
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KS § 202
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år 2011,
godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott för år 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
avseende år 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
avseende år 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2011, godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2011. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att
godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 202 (forts)
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2010, § 319, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 oktober 2010.

SAMMANTRÄDESDAGAR 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
KSau

KS

KF

23/11 pls (2010)
15/12
22/12 pls månadsrapport nov, verksamhetsplan

10/1

24/1 info verksamhetsplan

12/1
19/1 pls
26/1

7/2

21/2

9/2
23/2 pls
9/3 endast bokslut o redovisning av internkontroll

21/3

4/4 bokslut

23/3 månadsrapport feb,
6/4 pls
20/4 (onsd före påsk)

2/5

16/5

4/5 månadsrapport mars,
11/5 pls
18/5
25/5 delår april

7/6 (tisd)

20/6 delår 1

8/6 Budgetremiss (endast i au)
22/6 pls månadsrapport maj
24/8 månadsrapport juli
31/8 pls

12/9

26/9

14/9
21//9
5/10 sammanträdesdagar, delår aug, skattesats, budget
12/10 pls

24/10

7/11 delår 2 + skattesats, budget

19/10 taxor, månadsrapport sept
2/11
9/11 pls låneram
23/11 månadsrapport okt

5/12

19/12

Jan 2012

2012

30/11
7/12 pls
14/12 månadsrapport nov, verksamhetsplan 2012

________
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Avtal mellan Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att teckna avtal med Roslagsbostäder AB avseende administration av
Norrtälje kommuns behov av hyresbostäder,
att försälja 8 stycken fastigheter till Roslagsbostäder AB till bokfört värde,
att överlåta administrationen av kommunens bostadsrätter till Roslagsbostäder AB,
att uppdra åt kommundirektören att genomföra nödvändiga ändringar i
delegationsordningen,
att godkänna den fullmakt, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 26 oktober 2010, som ger mandat åt Roslagsbostäder AB att
sälja kommunens bostadsrätter,
att ge kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektören i
uppdrag att underteckna avtal och fullmakt,
att redovisa en utvärdering av avtalet årligen samt
att punkt 18 i avtalet ändras till följande: ”Tvister i anledning av detta avtal
löses av Roslagsbostäder AB:s presidium och kommunstyrelsens
presidium.”
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
Kommunkoncernen har i dag två organisationer för uthyrning av bostäder.
Roslagsbostäder AB är den ena och Norrtälje kommun är den andra. Norrtälje
kommun tillhandahåller och administrerar bostäder för kommunens egna
verksamheter, vilket innebär att de bland annat tillgodoser socialförvaltningens
och tiohundraförvaltningens behov av bostäder för biståndsbedömda personer.
Kommunfullmäktige har i ägardirektiv till Roslagsbostäder AB uppdragit att
de ska teckna ett avtal med kommunen, som innebär att de ska tillhandahålla
bostäder för kommunens egna verksamheter.
Enligt rubricerade avtal ska Roslagsbostäder även överta den totala förvaltningen av kommunens samtliga bostadsrätter samt intäkter och kostnader för
verksamheten. Genom att säkra sitt behov av bostadsförsörjning genom
Roslagsbostäder ska Norrtälje kommun på sikt avveckla nuvarande innehav av
bostadsrätter.
Avtalet har delvis reviderats efter att socialnämnden och tiohundranämnden
granskat förslaget.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Roslagsbostäder AB avseende
administration av Norrtälje kommuns behov av hyresbostäder, att försälja 8
stycken fastigheter till Roslagsbostäder AB till bokfört värde, att överlåta
administrationen av kommunens bostadsrätter till Roslagsbostäder AB, att
uppdra åt kommundirektören att genomföra nödvändiga ändringar i delegationsordningen, att godkänna den fullmakt, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 26 oktober 2010, som ger mandat åt
Roslagsbostäder AB att sälja kommunens bostadsrätter, att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtal
och fullmakt samt att redovisa en utvärdering av avtalet årligen.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2010, § 320, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 26
oktober 2010 med följande ändring av punkt 18 i avtalet ”Tvister i anledning
av detta avtal löses av Roslagsbostäder AB:s presidium och kommunstyrelsens
presidium.”
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne-Bratt (S) – ändring av avtalets punkter 9, 10, 13 och 17 enligt
följande:
Punkt 9: Kommunens behov av bostäder anmäls till Roslagsbostäders VD. Det
är förvaltningschefen i socialförvaltningen och tiohundraförvaltningen som
utser vilka personer som har den befogenheten och det är kommundirektören
som förmedlar dessa namn till Roslagsbostäders VD.
Punkt 10: Roslagsbostäder ska inom skälig tid ge bostad där kommunen, t ex
genom socialnämnden och tiohundranämnden, fattat beslut om förtur.
Kommunen tecknar hyresavtalet. Årligen ska prövas om personen själv kan
överta hyresavtalet för bostaden.
Punkt 13: Roslagsbostäder ska erbjuda bostäder i Hallstavik, Norrtälje och
Rimbo.
Punkt 17: Detta avtal gäller under 2011 och därefter tillsvidare med en
uppsägningstid på 1 år frånvardera sidan. Avtalet ska årligen utvärderas av
kommunstyrelsen.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V)– i första hand
återremiss, i andra hand ändring av punkterna 9, 10, 13 och 17 enligt Hanna
Stymne-Bratts yrkande.
Kjell Jansson (M) – i första hand att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, i andra hand bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens möte. Socialdemokraternas
ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas och
vänsterpartiets andrahandsyrkande och Kjell Janssons andrahandsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________
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Godkännande av köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten
Mosebacke 5 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten Mosebacke
5 till en köpeskilling av 4.850.000 kronor (fyramiljoneråttahundrafemtiotusenkronor).

Bakgrund
Fastigheten Mosebacke 5 har tidigare använts av kommunen för daglig
verksamhet inom psykiatrin. När verksamheten flyttade från fastigheten
augusti 2010 lämnades den till försäljning. Gällande detaljplan medger
bebyggelse för bostadsändamål.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet avseende försäljning
av fastigheten Mosebacke 5 till en köpeskilling av 4.850.000 kronor
(fyramiljoneråttahundrafemtiotusenkronor).
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2010, § 321, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
14 oktober 2010.
___________
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Hyresavtal för fritidsgårdsverksamhet i Gallerian, Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna hyreskontrakt för lokaler till fritidsgårdsverksamhet i Gallerian i
Hallstavik, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 7
oktober 2010 att gälla under perioden 2011-01-01 – 2013-12-31 innebärande en total lokalkostnad inklusive årshyra om 127 tkr 2011, 177 tkr
2012 och 227 tkr 2013,
att finansiering av den ökade lokalkostnaden för år 2011 sker inom ramen för
kultur- och fritidsnämndens budget,
att finansieringen av den ökade lokalkostnaden för år 2012 beaktas i budgetarbetet för år 2012 samt
att utse biträdande kommundirektören att jämte kommunstyrelsens
ordförande underteckna hyreskontraktet.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Fritidsgården Gallerian är ett resultat av ett tvåårigt utvecklings- och samarbetsprojekt på kultur- och fritidsnämndens initiativ. Projektet har slagit väl ut
och kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut den 30 september 2010, § 96,
att projektet förlängs. För att möjliggöra detta krävs att kommunstyrelsen
tecknar ett avtal med Roslagsbostäder för lokalerna i Gallerian. Kultur- och
fritidsnämnden begär dessutom att kommunstyrelsen kompenserar nämnden
för lokalkostnaderna under åren 2011-2013.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för lokaler till fritidsgårdsverksamhet i Gallerian i Hallstavik, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 7 oktober 2010 att gälla under perioden 201101-01 – 2013-12-31 innebärande en total lokalkostnad inklusive årshyra om
127 tkr 2011, 177 tkr 2012 och 227 tkr 2013, att finansiering av den ökade
lokalkostnaden för år 2011 sker inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
budget, att finansieringen av den ökade lokalkostnaden för år 2012 beaktas i
budgetarbetet för år 2012 samt att utse biträdande kommundirektören att jämte
kommunstyrelsens ordförande underteckna hyreskontraktet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2010, § 323 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
7 oktober 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – att finansiering
av den ökade lokalkostnaden för 2011 hanteras i budgetjusteringar 2011. I
övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets 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.
___________
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Dnr KS 10-1739 379

Godkännande av nytt samarbetsavtal mellan kommunerna i Stockholms
län, Håbo kommun och Kommunalförbundet Stockholms Län avseende
kommunal energi- och klimatrådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samarbetsavtal, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 14 oktober 2010, mellan kommunerna i Stockholms län och
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) avseende kommunal energioch klimatrådgivning.

Bakgrund
Norrtälje kommuns energi- och klimatrådgivning har under åren 2008-2010
bedrivits som en del av samarbetet mellan alla kommuner i länet och
Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Samarbetet har inneburit att det
funnits en gemensam hemsida och en central telefonrådgivning. Därutöver har
Norrtälje kommun med anlitade konsulter drivit egna informationsprojekt
riktade mot skolklasser, bostadsrättsföreningar, villaägare och företag. För att
öka kostnadseffektiviteten och flexibiliteten samt att föra rådgivningen
närmare kommunerna föreslår KSL att ett nytt avtal tecknas för åren 2011 och
2012.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtal, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 14 oktober 2010, mellan kommunerna i
Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) avseende
kommunal energi- och klimatrådgivning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 oktober 2010, § 324, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
14 oktober 2010.
____________
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Dnr KS 10-171 002

Anmälan om delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 4 lägges till handlingarna.
Bil 1
Delegat: Tommie Eriksson
2 ärenden enligt förteckning 2010-10-19.
Bil 2
Delegat: Henning Richardsson
1 ärende enligt förteckning 2010-10-19.
Bil 3
Delegat: Lars Härlin
5 ärenden enligt förteckning 2010-10-19.
Bil 4
Delegat: Agneta Hildén Möllenborg
9 ärenden enligt förteckning 2010-10-19.
____________
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Protokoll

Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens plan- och samrådsarbetsutskotts
sammanträde 2010-09-29.
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-11.
__________
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KS § 209
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Yttrande i Miljödomstolens mål nr M 2447-10: Överklagande av länsstyrelsens
föreläggande 2010-04-12 angående stängsel som hindrar allmänhetens tillträde
till fastigheten Glyxnäs 3:11. Dnr KS 10-766 409.
Norrtälje kommuns skrivelse till länsstyrelsen om förordnande enligt § 113
Bygglagen. Dnr KS 10-1722 210.
Kultur- och fritidsnämndens redovisning av utredning om kanotleder. Dnr KS
10-1688 814.
Kommunstyrelsekontorets teknik och serviceavdelnings redovisning av kundundersökningar 2010. Dnr KS 10-1762 109.
Kvartalsrapport för Lindholmens, Hallstaviks, Rimbo och Älmsta
avloppsreningsverk för kvartal II 2010. Dnr KS 10-423 353.
Kvartalsrapport för reningsverken i Bergshamra, Blidö, Drottningdal, Gräddö,
Köpmanholm, Norrby, Nysättra, Spillersboda, Svanberga, Södersvik, Edsbro,
Finsta, Rånäs, Grisslehamn och Herräng för kvartal II 2010. Dnr KS 10-423
353.
Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträden 2009-11-04 och 2010-02-03.
___________
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