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KS § 226
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret.
_________
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Dnr KS 10-1921 046

Fastställande av låneram för 2011 samt målsättning för upplåning
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att för 2011 fastställa en total låneram för kommunen på 2 200 mkr inklusive
koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2011 i koncernen fastställs till 2 000 mkr
exklusive koncernkredit,
att för 2011 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 250 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget samt
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 850 mkr.

Bakgrund
Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 15 juni 2009. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa
en total låneram inkl koncernkredit. Bolagen i Kommunhuskoncernen har i
samband med budgetarbetet inom koncernen lyft fram sitt behov av finansiering. Moderbolaget har den 9 november 2010 behandlat ärendet. För kommunen beräknas en total låneram på 2 200 mkr.

Justerandes sign
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att för 2011 fastställa en total låneram för
kommunen på 2 200 mkr inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal
upplåning 2011 i koncernen fastställs till 2 000 mkr exklusive koncernkredit,
att för 2011 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 250 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget samt att uppdra till
Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive dotterbolag om
maximalt totalt 1 850 mkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2010, § 345, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
9 november 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-1780 042

Justering av mål och budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunen samt
tiohundranämndens 1-års budget
Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamot och Miljöpartiets
ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 238 427 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja val- och förtroendemannanämnden 1 373 tkr i driftbudget för år
2011,
att bevilja bygg- och miljönämnden 16 783 tkr i tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja klimatnämnden 370 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 99 308 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja socialnämnden 137 583 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja barn- och skolnämnden 817 354 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja utbildningsnämnden 271 087 tkr i driftbudget för år 2011,
att bevilja TioHundranämnden 819 927 tkr i driftbudget för år 2011,
att fastställa resultatbudget 2011 inklusive flerårsplan för 2012-2013 för
Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9 november 2010,
att fastställa balansbudget 2011 i flerårsplan för 2012-2013 för Norrtälje
kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 9 november 2010,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att fastställa finansieringsbudget för 2011 samt flerårsplan för 2012-2013 i
enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9
november 2010,
att utöka kommunstyrelsens anslag för investeringar till 50 000 tkr,
att uppdra till TioHundranämnden att tillse att förskottering till TioHundra
AB upphör,
att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2011 genomföra
sammanslagning av kommunens administrativa resurser,
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en plan för kompetensväxling,
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur.
att från och med den 1 februari 2011 upphör, enligt till protokollet bifogad
bilaga, de policydokument som kommunfullmäktige fastsällt samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma med förslag på vilka
policydokument, som ska gälla för kommande mandatperiod.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2009, § 243, om Mål och
budget 2010-2012. Med anledning av den nya borgerliga majoritetens
prioriteringar, tidigare fattade beslut, omvärldsförändringar samt tekniska
justeringar behöver budget för 2011 och plan för 2012 justeras.
Skatteintäkter och övriga omvärldsfaktorer ökar med 50 mkr, vilket i sin helhet
förbrukas av ytterligare kostnadsökningar motsvarande närmare 73 mkr.
Finansiering av underskottet i förändringarna består av lägre kostnader för nya
investeringar samt besparingar i planerat underhåll. Redovisat resultat i
ursprunglig budget uppgick till cirka 2 mkr. Efter samtliga justeringar i 2011
års budget uppgår redovisat resultat till cirka 2 mkr. Till redovisat resultat ska
läggas balansjusteringar om totalt 43,5, mkr vilket medför ett resultat enligt
balanskrav om 46 mkr eller närmare 2 % av verksamhetens nettokostnad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen 238 427 tkr i
driftbudget för år 2011, att bevilja val- och förtroendemannanämnden 1 373 tkr
i driftbudget för år 2011, att bevilja bygg- och miljönämnden 16 783 tkr i tkr i
driftbudget för år 2011, att bevilja klimatnämnden 370 tkr i driftbudget för år
2011, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 99 308 tkr i driftbudget för år
2011, att bevilja socialnämnden 137 583 tkr i driftbudget för år 2011, att
bevilja barn- och skolnämnden 817 354 tkr i driftbudget för år 2011, att bevilja
utbildningsnämnden 271 087 tkr i driftbudget för år 2011, att bevilja
TioHundranämnden 819 927 tkr i driftbudget för år 2011, att fastställa
resultatbudget 2011 inklusive flerårsplan för 2012-2013 för Norrtälje kommun
i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9
november 2010, att fastställa balansbudget 2011 i flerårsplan för 2012-2013
för Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 9 november 2010, att fastställa finansieringsbudget för 2011
samt flerårsplan för 2012-2013 i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9 november 2010, att utöka kommunstyrelsens
anslag för investeringar till 50 000 tkr, att uppdra till TioHundranämnden att
tillse att förskottering till TioHundra AB upphör, att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2011 genomföra sammanslagning av
kommunens administrativa resurser, att uppdra till kommunstyrelsen att
upprätta en plan för kompetensväxling samt att uppdra till kommunstyrelsen
genom dess kommunstyrelsekontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av
rent teknisk natur.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 november 2010, § 330, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
9 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
MBL
Information enligt MBL § 19 genomfördes den 18 november 2010 och förhandling enlig § 11 den 25 november 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-12-07

KS § 228

9

Dnr KS 10-1780 042 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att från och
med den 1 februari 2011 upphör, enligt bifogad bilaga, de policydokument
som kommunfullmäktige fastsällt samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att
snarast återkomma med förslag på vilka policydokument, som ska gälla för
kommande mandatperiod.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition bifall eller avslag på framställt yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av nämndsorganisation och reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer att gälla från och
med 1 januari 2011
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till nämndsorganisation, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 november 2010, att gälla från
och med den 1 januari 2011,
att anta och reglementet för val- och förtroendemannanämnden samt de
reviderade reglementena för barn- och skolnämnden, bygg- och
miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och
utbildningsnämnden, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterad den 22 november 2010,
att anta reglemente för klimatnämnden, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 november 2010, med tillägget under § 2
att nämnden ska verka för den övergripande miljövårdspolitiken,
att anta det reviderade reglementet för kommunstyrelsen, som bifogas
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 november 2010, med
tillägget under § 5, första punkten, att kommunstyrelsen fullgör
kommunens uppgifter inom naturvårdsfrågorna samt
att reglementena ska gälla från och med den 1 januari 2011 till och med den
tidpunkt då nya reglementen har antagits.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt
bilaga.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen tillsätta de nämnder, som
utöver kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
särskilda författningar och för verksamheten i övrigt samt utfärda reglementen
med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Den tillträdande politiska majoriteten har upprättat förslag till ny nämndsorganisation att gälla från och med den 1 januari 2011. Som en följd av detta
har kommunstyrelsekontoret arbetat fram förslag till nya reglementen.
Tiohundranämndens reglemente ingår inte i förslaget.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till nämndsorganisation,
som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 november
2010, att gälla från och med den 1 januari 2011 samt att anta reglementet för
klimatnämnden och reglementet för val- och förtroendemannanämnden samt
de reviderade reglementena för kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden,
bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och
utbildningsnämnden, som bifogas kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 22 november 2010, att gälla från och med den 1 januari 2011 till och med
den tidpunkt då nya reglementen har antagits.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 361, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
22 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) med instämmande av majoritetens ledamöter:
- att klimatnämnden ska verka för den övergripande miljövårdspolitiken
- att kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter inom naturvårdsfrågorna
- i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Wedberg (MP):
- att bygg- och miljönämnden ska anställa en stadsarkitekt med särskilt ansvar för gestaltningsfrågor för att kunna svara upp mot verksamhetsområdet. Norrtälje växer och gestaltningsfrågorna blir allt mer akuta som i alla
tillväxtregioner. Nämnden ska tillskjutas de extra medel, som krävs.
- att klimatnämndens sammansättning ändras till 11 ordinarie och 11 ersättare
för att bättre beskriva den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.
- att en konsekvensutredning av omorganisationen i NIHAB görs innan beslut
tas.
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V):
- att klimatnämnden ska vara en 11 nämnd
- att kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar för miljövårds- och
naturfrågor
- att kommunstyrelsen ska ha ett tydligt uppdrag att utveckla medborgardialoger
- att kommunen ska äga jordbruks- och skogsmark för framtida möjligheter
till strategiskt markbyte
- att hamnavgiften ska sättas så att den stimulerar besöksnäringen
- att ge lokala producenter möjligheter till torghandel
- i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Norrtälje
kommun, ERS 2011
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till ersättningsbestämmelser, ERS 2011, att gälla
från och med den 1 januari 2011 med ändringarna
att arvodet för revisorernas ordförande och vice ordförande ska vara 10% av
kommunalrådets arvode samt
att arvodet till ordföranden i utbildningsnämnden ska vara 25 % av
kommunalrådets arvode.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt
bilaga.

Bakgrund
Med anledning av ny politisk organisation har förtroendemannanämnden tagit
fram ett förslag till nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1
januari 2011.
Förtroendemannanämnden har den 18 november 2010, § 25, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ersättningsbestämmelser, ERS
2011, att gälla från och med den 1 januari 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 369, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt förtroendemannanämndens förslag från
den 18 november 2010 med ändringen att arvodet till ordföranden i
utbildningsnämnden ska vara 25 % av kommunalrådets arvode. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet. Socialdemokraternas ledamöter
reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – enligt arbetsutskottets förslag till beslut med ändringen att
arvodet för revisorernas ordförande och vice ordförande ska vara 10% av
kommunalrådets arvode.
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V):
- bifall till att årsarvodet för kommunrevisionen höjs till 10%
- att årsarvodet för vänsterpartiets gruppledare ska vara 15%
- att även de som uppbär årsarvode ska få restidsersättning för att
kompensera lång resväg
- att årsarvodet för ordförande i barn- och skolnämnden ska vara 35%
- att årsarvodet för ordförande i klimatnämnden ska vara 25%
- att årsarvode för vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning ska
vara 50% av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
- att oppositionen ska ingå i tiohundranämndens presidium som 2:e vice
ordförande
- att årsarvodet för 2:e vice ordförande i tiohundranämnden ska vara samma
som 1:e vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
__________

Justerandes sign
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Ändring av bolagsordning för NKAB-bolagen samt namnändring av
NIHAB och Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att namnändra Norrtälje Industri och
Hantverkshus AB till Campus Roslagen AB,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att namnändra Väster Knutby i
Norrtälje Fastighets AB till Norrtälje Sportcentrum AB,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att utforma ändamålsparagrafen i
bolagsordningen för Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB under
namnändring till Norrtälje Sportcentrum AB så att den överensstämmer
med verksamheten,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att återkomma med förslag på eget
kapital i Väster Knutby Fastighets AB under namnändring till Norrtälje
Sportcentrum AB,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att återkomma med förslag på eget
kapital i Norrtälje Industri och Hantverkshus AB under namnändring till
Campus Roslagen AB,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i bolagsordningarna i
samtliga koncernbolag så att de har likalydande text och innehåll där så är
möjligt,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i bolagsordningarna så att
samtliga bolag har en till fem ledamöter samt noll till fem suppleanter,
att politiskt tillsatta styrelser ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter
samt
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att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i bolagsordningarna så att
styrelsen väljs för två år.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Miljöpartiets ledamot reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Den borgerliga majoriteten har enats om ett 27-punktsprogram för den
kommande mandatperioden. Som ett led i att genomföra punkt 2 och 17 i
programmet föreslås att NIHAB namnändras till Campus Roslagen AB och
Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB namnändras till Norrtälje Sportcentrum AB. Därutöver föreslås att blivande Norrtälje Sportcentrum AB får ett
ökat eget kapital och att samtliga NKAB-bolagens bolagsordningar revideras.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att
namnändra Norrtälje Industri och Hantverkshus AB till Campus Roslagen AB,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att namnändra Väster Knutby i
Norrtälje Fastighets AB till Norrtälje Sportcentrum AB, att uppdra till
Norrtälje Kommunhus AB att utforma ändamålsparagrafen i bolagsordningen
för Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB under namnändring till Norrtälje
Sportcentrum AB så att den överensstämmer med verksamheten, att uppdra till
Norrtälje Kommunhus AB att återkomma med förslag på eget kapital i Väster
Knutby Fastighets AB under namnändring till Norrtälje Sportcentrum AB, att
uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att återkomma med förslag på eget
kapital i Norrtälje Industri och Hantverkshus AB under namnändring till
Campus Roslagen AB, att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i
bolagsordningarna i samtliga koncernbolag så att de har likalydande text och
innehåll där så är möjligt, att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i
bolagsordningarna så att samtliga bolag har en till fem ledamöter samt noll till
fem suppleanter samt att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att ändra i
bolagsordningarna så att styrelsen väljs för två år.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 370, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
19 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån
för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att politiskt
tillsatta styrelser ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Mot
bakgrund av att Hallstaviks Nätverk arbetar för att etablera nya företag på
orten behöver de fortlöpande stöd i arbetet. En viktig del är att kunna
tillmötesgå efterfrågan på industri- och hantverkslokaler. Därför är det viktigt
att NIHAB:s uttalade uppdrag om att bidra till ökad sysselsättning inom
näringslivet i Norrtälje kommun får fortsätta i Hallstaviksbygden, i övrigt
bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Mats Wedberg (MP) – Det saknas konsekvensbeskrivning av ärendet. Innan en
omorganisation utförs ska kommunfullmäktige föreläggas en ekonomisk och
motiverad konsekvensbeskrivning för att överhuvudtaget kunna bedöma om
omorganisationen gynnar det allmänna. Som exempel saknas en analys av hur
”Campus Roslagen AB” ska tillskjutas ekonomiska medel som hittills NIHAB
klarat.
Kjell Jansson (M) – bifall Olle Jansson (S) m. fl. yrkande att politiskt tillsatta
styrelser ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter, i övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
______________
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Godkännande av NKAB:s förvärv av aktier i Rostrum Fastighets AB
(Vismas fastighetsbolag) och investering i Miloverkstaden för Visma
Retails räkning
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Norrtälje kommunhus AB förvärvar Rostrums Fastighets
AB, organisationsnummer 556533-3746, av Visma Sverige Holding AB
för 13 150 tkr samt företagets kassa per den 28 januari 2011 krona för
krona,
att tillstyrka NKAB:s begäran om NIHAB:s investering om 44,5 mkr för ombyggnad av Miloverkstaden,
att godkänna föreslagen överenskommelse mellan Norrtälje kommun och
Visma Retail AB avseende Campus Roslagen.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till NKAB att skyndsamt sälja Rostrums Fastighets AB till ett
marknadsmässigt pris.

Bakgrund
Den lokal på Roslagsgatan i Norrtälje där Visma Retail AB i dag bedriver sin
verksamhet är för liten. Diskussioner har under en längre tid förts om att flytta
verksamheten till Miloverkstaden på Campus Roslagen och att NKAB som en
följd av detta köper Vismas-koncernens dotterbolag Rostrums Fastighets AB,
som i huvudsak består av fastigheten på Roslagsgatan i Norrtälje.
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För att kunna ingå ett hyresavtal med Visma Retail AB om Miloverkstaden har
Norrtälje Kommunhus AB (NIHAB) inkommit med en hemställan om att få
förvärva samtliga aktier i Rostrum Fastighets AB för 13,15 mkr och företagets
kassa per den 28 januari 2011 krona för krona, samt att kommunfullmäktige
tillstyrker investeringsbegäran om 44,5 mkr för ombyggnad av Miloverkstaden. Vidare föreslås att Rostrums Fastighets AB skyndsamt säljs till ett
marknadsmässigt pris.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 december 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Norrtälje kommunhus AB
förvärvar Rostrums Fastighets AB, organisationsnummer 556533-3746, av
Visma Sverige Holding AB för 13 150 tkr samt företagets kassa per den 28
januari 2011 krona för krona, att tillstyrka NKAB:s begäran om NIHAB:s investering om 44,5 mkr för ombyggnad av Miloverkstaden, att godkänna föreslagen överenskommelse mellan Norrtälje kommun och Visma Retail AB avseende Campus Roslagen. Vidare föreslårs att kommunstyrelsen beslutar att
uppdra till NKAB att skyndsamt sälja Rostrums Fastighets AB till ett marknadsmässigt pris.
_____________
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Bildande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i
fritidshusområdet Midsjö, Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för de
fastigheter inom fritidshusområdet Midsjö i Rimbo församling, som anges
i bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 18
oktober 2010, för att undanröja den befintliga olägenheten för människors
hälsa och miljö samt
att beslutet om verksamhetsområdet träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Bakgrund
Vid en inventering av enskilda vatten- och avloppsanläggningar i Midsjö
sommaren 2010 framkom att en stor del avloppen är i akut behov av förbättring. Otillräckligt renat avloppsvatten rinner ut i diken, som i sin tur rinner
ut i Långsjön. Bygg- och miljökontoret bedömer att utsläppen av avloppsvatten
från anläggningarna i Midsjö utgör en olägenhet för människors hälsa och
miljö enligt miljöbalken 9 kap 3 §.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 oktober 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige bildar
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för rubricerat
fritidshusområde för att undanröja den befintliga olägenheten för människors
hälsa och miljö samt att beslutet om verksamhetsområde för vatten och avlopp
gäller från och med det datum då beslutet från kommunfullmäktige vinner laga
kraft.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2010, § 346, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 oktober 2010.
_________
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Antagande av reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje
tätort inklusive Frötuna skola till och med år 2015
Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamot och Miljöpartiets
ledamot deltar inte i beslutet.
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 bilagor samt
att som svar på återremissen från kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2010, §, 172, hänvisa till kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 8 november 2010.

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 revidering av lokalförsörjningsplanen för skolorna i Norrtälje tätort inklusive Frötuna skola, som presenteras i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 11 juni 2010 med tillhörande bilagor, baseras på delvis förändrad organisation av berörda skolor. Hänsyn har också tagits
till den försenade utbyggnaden av Björnö.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 172, återremitterades ärendet genom en minoritetsåterremiss med följande motivering
från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet: ”Vi vill att förslaget
ska kommuniceras med berörda parter, att det prövas om F-9 är den bärande
tanken i skolverksamheten i kommunen, att pröva tanken om en ny skolverksamhet söder i Norrtälje stad, att musikskolans placering utreds bättre och att
pröva tanken att förlägga Teknikens hus till Pythagoras.”
Tjänstemannaberedning
Med hänvisning till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets svar på
återremissen föreslås kommunfullmäktige besluta 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 samt att som svar på återremissen från kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2010, §, 172, hänvisa till kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november 2010.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2010, § 347, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 juni 2010. Som svar på återremissen hänvisas till kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 8 november 2010.
__________
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Investering 2011 – Begäran om investeringsanslag för ombyggnad i
Roslagsskolan för Teknikens Hus och tillgänglighetsanpassningar
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta sammanlagt 4,1 mkr ur 2011 och 2012 års underhållsbudget för
ytskiktsrenoveringar i anslutning till ombyggnadsåtgärder.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel om 25,4 mkr för ombyggnad till Teknikens Hus
och tillgänglighetsanpassningar i Roslagsskolan,
att finansiering sker med egna medel,
att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och
med 2012 års budget samt
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader sker inom
ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Vår ambition är fortfarande att hålla fast vid F-9-tanken och se Roslagsskolans framtid som en större fråga än bara ett upprustningsbehov. Vi tycker
dessutom att en upprustning av lokalerna i Roslagsskolan inte motiverar
benämningen Teknikens Hus. Det är något som vi ser som en betydligt mer
omfattande tanke och vision i skolutvecklingen i vår kommun. Vi ställer oss
också frågande till varför inte barn- och skolnämnden inte fått möjlighet att
yttra sig över det i kommunfullmäktige återremitterade ärendet om reviderad
lokalförsörjningsplan.”
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Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi är positiva till att
Roslagsskolan rustas upp, vilket länge varit ett behov. Däremot är
beteckningen Teknikens Hus missvisande och bör strykas. Ska kommunen
kunna svara upp mot en ”Teknikens Hus-ambition” ska den inte blandas ihop
med normal utrustning. Ett bredare fokus måste presenteras på vad ett
Teknikens Hus egentligen står för och vad som krävs för att kommunens alla
elever lättare ska få tillgång till den kompetens som begreppet ska symbolisera.
Skolpolitiken måste förnyas på bred front och inte resultera i enbart lokala
punktinsatser utan överblick.

Bakgrund
Med utgångspunkt från den reviderade lokalförsörjningsplan för grundskolan,
enligt kommunstyrelsens förslag från den 13 september 2010, har rubricerade
investeringsärende tagits fram. Hänsyn har också tagits till kommunstyrelsens
beslut den 15 mars 2010 om kunskapssatsning inom grundskolan där bland
annat Teknikens Hus ingår. Föreliggande förslag har utarbetats i samverkan
mellan ekonomi- och lokalförsörjningsavdelningen, barn- och utbildningskontoret och lokalsamordningsgruppen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att barn- och skolnämnden
beslutar hemställa om investeringsmedel, att avsätta sammanlagt 4,1 mkr ur
2011 och 2012 års underhållsbudget för ytskiktsrenoveringar i anslutning till
ombyggnadsåtgärder. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar, under
förutsättning att barn- och skolnämnden beslutar hemställa om investeringsmedel, att anslå investeringsmedel om 25,5 mkr för ombyggnad till Teknikens
Hus och tillgänglighetsanpassningar i Roslagsskolan, att finansiering sker med
egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget samt att finansiering av barn- och
skolnämndens ökade lokalkostnader sker inom ramen för kommunstyrelsens
anslag till lokalkostnadsökningar.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2010, § 348, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
15 november 2010.
Barn- och skolnämnden har den 23 november 2010, § 95, hemställt om ett
investeringsanslag om 29,5 mkr för ombyggnad till Teknikens Hus och
tillgänglighetsanpassningar vid Roslagsskolan samt att nämnden beviljas
medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget.
_____________
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Tilldelningsbeslut – Antagande av försäkringsbolag för kommunen
Kjell Jansson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Berit Jansson (C) är ordförande under denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att med åberopande av det så kallade Teckalundantaget i 2 kap 10 a § Lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, utan föregående upphandling,
avtala med Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) om ett övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011 samt
att anta SRF:s offert daterad den 2 november 2010 gällande försäkringsvillkor och årspremie om 2 806 tkr för 2011.

Bakgrund
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett aktiebolag, som ägs av
merparten av Stockholms läns kommuner. SRF:s syfte är att i samarbete med
kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar. För försäkringsperioden 2009-01-01 – 2010-12-31 har skadevolymen för kommunerna varit större än de erlagda premierna. Detta medför
att premienivån för 2011 höjs.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att med åberopande av det så kallade Teckalundantaget i 2 kap 10 a § Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, utan
föregående upphandling, avtala med Stockholmsregionens Försäkring AB
(SRF) om ett övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011 samt att anta
SRF:s offert daterad den 2 november 2010 gällande försäkringsvillkor och
årspremie om 2 806 tkr för 2011.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2010, § 349, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 november 2010.
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Förlängning av nuvarande hyreskontrakt avseende Familjecenters lokaler
på Lommarvägen 7 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader i 2011
och 2012 års budget samt
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader sker inom
ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
På grund av den akuta bristen på förskoleplatser beslutade kommunstyrelsen
den 11 oktober 2010, § 187, bland annat att uppdra åt kommunstyrelsekontoret
att utreda möjligheten till utbyggnad av Parkens förskola alternativt söka andra
lokaliseringar inom Norrtälje tätort.
Lokalerna på Lommarvägen 7, som i dag nyttjas av Familjecenter, blir lediga
under februari 2011. En förskoleavdelning kan därmed flytta in omgående,
eftersom lokalerna är anpassade för förskoleverksamhet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 oktober 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ej genomföra uppsägning av nuvarande hyreskontrakt avseende lokaler för Familjecenter på Lommarvägen 7 i
Norrtälje tätort samt att hos Roslagsbostäder begära förlängning av nuvarande
hyreskontrakt med 1 år. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att bevilja
barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader i 2011 och 2012 års
budget samt att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 november 2010, § 337, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
27 oktober 2010. Arbetsutskottet beslutade för egen del att ej genomföra uppsägning av nuvarande hyreskontrakt avseende lokaler för Familjecenter på
Lommarvägen 7 i Norrtälje tätort samt att hos Roslagsbostäder begära förlängning av nuvarande hyreskontrakt med 1 år.
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Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal Nordrona
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal med Buffin Real Estate
Sweden AB avseende etablering av en Biltemabutik i Nordrona i
anslutning till den nya södra cirkulationsplatsen i Norrtälje stad.
Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat detaljplanering av ett nytt handels- och
verksamhetsområde på Nordrona (del av Tälje 4:90) i anslutning till den nya
cirkulationsplatsen inom etapp 1 av Västra vägen. Med anledning av att
Biltema har visat intresse av att etablera sig på området har ett preliminärt
markanvisningsavtal upprättats. Markanvisningen är villkorad av att kommunstyrelsen godkänner avtalet senast den 15 januari 2011 genom beslut, som
vinner laga kraft, att parterna kommer överens om innehållet i ett mark- och
exploateringsavtal innebärande en definitiv markanvisning till bolaget och att
sådant avtal upprättas och undertecknas av bolaget samt godkänns av
kommunstyrelsen senast den 30 december 2011 genom beslut, som vinner laga
kraft, att detaljplan avseende handels- och verksamhetsområdet med en av
parterna godkänd inplacering av Biltemabutiken antas av kommunfullmäktige
senast den 30 december 2011 genom beslut, som vinner laga kraft.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett preliminärt markanvisningsavtal
med Buffin Real Estate Sweden AB avseende etablering av en Biltemabutik i
Nordrona i anslutning till den nya södra cirkulationsplatsen i Norrtälje stad.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 364, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
10 november 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – Den tänkta exploateringen ligger vid södra infarten i
Norrtälje. Om nu denna exploatering, som Miljöpartiet anser vara problematisk, ändå tvingas fram måste kvalitetskrav och miljökrav ställas i avtalet. Det
är viktigt att ett nytt område gestaltas på ett så estetiskt tilltalande sätt som
möjligt och inte blir ett nytt Klondyke. I det preliminära markanvisningsavtalet
ska preciseras vad som avses med gestaltningsmässiga krav. Vem ställer kraven, hur kommuniceras kraven och i vilket skede sker en kommunikation.
Även gemensamhetsanläggningar ska beläggas med gestaltningskrav. Med
hänsyn till bilagd förslagsskiss som omfattar 5700 m2 BTA bör den skissen
utgå eller byggrätten ändras till ca 6000m2 BTA. Energikrav och miljökrav ska
ställs på byggnaderna.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Kjell Janssons yrkande.
_____________
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Tillförordnande av kommundirektör samt rekrytering av förvaltningschef
för kommunstyrelsekontoret och kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillförordna Tommie Eriksson som kommundirektör i Norrtälje kommun
från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2011,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fastställa villkor för anställningen,
att påbörja rekrytering av en kommundirektör och en förvaltningschef för
kommunstyrelsekontoret samt
att kommunstyrelsekontoret ska ledas av en separat förvaltningschef.

Bakgrund
Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 10 november 2010
att kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Tommie Eriksson som kommundirektör i Norrtälje kommun från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2011, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fastställa villkor
för anställningen, att påbörja rekrytering av kommundirektör, att kommunstyrelsekontoret ska ledas av en separat förvaltningschef samt att uppdra till
kommundirektören att påbörja rekrytering av en förvaltningschef för kommunstyrelsekontoret.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 november 2010, § 343, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 10 november 2010.
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MBL
Information enligt MBL § 19 genomfördes den 10 november 2010 och förhandling enlig § 11 den 17 november 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M):
att tillförordna Tommie Eriksson som kommundirektör i Norrtälje kommun
från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2011,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fastställa villkor för anställningen,
att påbörja rekrytering av en kommundirektör och en förvaltningschef för
kommunstyrelsekontoret samt
att kommunstyrelsekontoret ska ledas av en separat förvaltningschef.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________
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Anmälan om delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 4 läggs till handlingarna.
Bil 1
Delegat: Tommie Eriksson
4 ärenden enligt förteckning 2010-11-19.
Bil 2
Delegat: Agneta Hildén Möllenborg
6 ärenden enligt förteckning 2010-11-19.
Bil 3
Delegat: Henning Richardsson
1 ärende enligt förteckning 2010-11-19.
Bil 4
Delegat: Robert Klingvall
1 ärende enligt förteckning 2010-11-19.
__________
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Protokoll
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2010-11-10 och 2010-11-16.
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens sammanträden 2010-11-01 och
2010-11-08.
Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-08.
__________
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Länsstyrelsen meddelande angående förordnande enligt 113 § bygglagen.
Dnr KS 10-1722 210.
Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 2010-10-13.
Månadsrapport för oktober månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun.
Reserapport NUAB:s resa den 11-14 november 2010. Dnr KS 10-1973 140.
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