SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

1(65)

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.50

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Tommie Eriksson, kommundirektör
Jonas Vallgårda, kommunsekreterare
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 11 januari 2011

Underskrift

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

Paragrafer

1-41

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

Justerande ...........................................................................
Elisabeth Björk

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-01-10

Datum för
anslags uppsättande

2011-01-13

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

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

2011-02-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

2

Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER
Kjell Jansson (ordf)
Mats Hultin
Bino Drummond
Ann S Pihlgren
Åke Malmström
Berit Jansson (1:a vice)
Hans Andersson
Elisabeth Björk (2:a vice)
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Kjell Drotz
Catarina Wahlgren
Mats Wedberg

M
M
M
M
KD
C
FP
S
S
S
S
V
MP

N
N
N
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ERSÄTTARE
Göran Pettersson
Lotta Lindblad-Söderman
Ann Lewerentz
Sören Forslund
Louise Angleryd
Tommy Lundqvist
Åsa Wennerfors
Kerstin Bergström
Aleksandar Srndovic
Margaretha Lundgren
Gary Park
Ulrika Falk
Kerstin Carlgren

M
M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
S
MP

NT
N
N
N
N
N
N
N
F
F
N
N
N

Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

3

KS § 1
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
11 januari 2011.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 06-614 311

Besvarande av motion från Allan Edehamn (S) och Maija Kohtanen (S)
om trottoarer på Gottstavägen i Häverödal
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses som besvarad med hänvisning till nedanstående yttrande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2006, § 233. Motionärerna önskar att en trottoar byggs längs
Gottstavägen i Häverödal på delen mellan Sjövägen och busshållplatsen
vid Almvägen. I dag måste de, som bor i området Gottstavägen, Sjövägen och Östervägen, gå på dikeskanten för att nå busshållplatsen vid
Almvägen.
Yttrande
Kommunstyrelsekontorets teknik och serviceavdelning har påbörjat en
projektering av en trottoar längs den del av Gottstavägen, som motionärerna önskar. Undersökningar på plats av markförhållanden, tomtgränser
m.m. pågår. Under förutsättning att inga oförutsedda problem uppdagas
under projekteringen så planeras trottoaren byggas under 2011.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten i
skrivelse daterad den 26 november 2010 att motionen kan anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 371, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 26 november 2010.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-289 106

Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att Norrtälje kommun bör söka medlemskap i föreningen Klimatkommunerna
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till miljörådets yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 15
februari 2010, § 13. Motionären önskar att Norrtälje kommun söker
medlemskap i Klimatkommunerna, som är en förening för kommuner,
landsting och regioner, som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.
Yttrande
Norrtälje kommuns miljöråd har vid sammanträde den 19 oktober 2010
behandlat motionen och föreslår att kommunfullmäktige avslår den med
hänvisning till att kommunen redan är medlem i Sveriges Ekokommuner,
som i likhet med föreningen Klimatkommunerna arbetar med hållbar utveckling och klimatfrågor.
Med hänvisning till miljörådets svar föreslår den borgerliga majoriteten
i skrivelse daterad den 29 november 2010 att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 372, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 29 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att motionen avslås.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-127 012

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) om ny bostadspolitik i
Norrtälje kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att endast hyresrätter efterfrågas hos
Roslagsbostäder.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars
2007, § 15. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
Roslagsbostäder AB i uppdrag att undersöka intresset för en utveckling av
boendedemokratin genom ombildning till bostadsrättsföreningar, där det
finns en majoritet för detta. Motionären föreslår även att fullmäktige ger
Roslagsbostäder i uppdrag att förbereda en nyproduktion, som minst motsvarar antalet ombildade lägenheter.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, § 262,
återremitterades motionen till kommunstyrelsen.
Yttrande
I yttrande daterat den 20 maj 2009 uttalar Roslagsbostäder AB:s vd
bland annat att boende i hyresrätt alltid har rätt att bilda bostadsrättsförening eller kooperativ hyresrättsförening i den fastighet, som man
bor i. Ett par bostadsrättsföreningar finns redan i dag inom Roslagsbostäders bestånd. Om en förfrågan uppkommer om köp av fastighet
för att bilda bostadsrättsförening eller kooperativ hyresrättsförening
kommer varje enskilt fall att prövas av Roslagsbostäders styrelse.
I dagsläget finns ingen efterförfrågan på bostadsrätter eller kooperativa
hyresrätter hos Roslagsbostäder. Däremot är efterfrågan på hyresrätter
stor. Med anledning härav har Roslagsbostäder inriktat sig på nyproduktion av hyresrätter. Under hösten 2011 kommer ca 60 lägenheter
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vara klara för inflyttning i Färsna, Norrtälje. Inom kvarteren Växtriket på
Lennart Torstenssons väg i Norrtälje och Mjölnaren på Håstavägen i
Rimbo kommer ytterligare ett antal lägenheter bli klara för inflyttning
under 2011. Därutöver pågår plan- och projekteringsarbete med objekt
för nyproduktion fram till 2013.
Med hänvisning till att endast hyresrätter efterfrågas hos Roslagsbostäder
föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 11 augusti 2010
att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 373, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 11 augusti 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – återremiss.
Kjell Jansson (M) – avslag på återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras
vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne
Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses som besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens
yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamot
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne Bratt (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 71.
Motionärerna önskar att föräldrar i kommunen tillfrågas om behovet/
intresset av barnomsorg på obekväm arbetstid och att resultatet av enkäten leder till att kommunen eftersträvar ett lämpligt utbud av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Yttrande
Barn- och skolnämnden har den 7 september 2010, § 70, uttalat att nämndens arbetsutskott under senare tid har tagit beslut som möjliggör barnomsorg nattetid. De har också tagit ställning till ansökningar från ett antal
enskilda verksamheter och lämnat godkännande för drift av pedagogisk
omsorg i form av familjedaghem och förskolor med natt- och helgomsorg.
Med hänvisning till barn- och skolnämndens yttrande föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 30 november 2010 att motionen kan anses besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 374, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 30 november 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hanna Stymne Bratt (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och
Mats Wedberg (MP) – återremiss.
Kjell Jansson (M) – avslag på återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras
vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande
Kjell Jansson (M) – att motionen anses som besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Roland Larsson (S) om start av ett gymnasium
i Väddö/Häveröområdet kring turist- och besöksnäringen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2009, § 69. Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att gemensamt med de lokala grupperna pröva om ett gymnasium med turist- och besöksnäringsinriktning kan komma till stånd i den norra kommundelen.
Yttrande
Sveriges riksdag har beslutat att en ny gymnasieskola, Gy 11, ska införas från och med läsåret 2011/2012. I den nya gymnasieskolan ska utbildningarna rymmas inom nationella program. På uppdrag av regeringen pågår under hela 2010 arbete med att fylla reformen med innehåll.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2010, § 30, föreslagit att motionen avslås med anledning av att det inte är motiverat att
inrätta ett gymnasium kring turist- och besöksnäringen utan att beakta det
utrednings- och implementeringsarbete för Gy 11, som för närvarande
pågår både på nationell nivå och inom barn- och skolförvaltningen i Norrtälje kommun. I dagsläget är alltför många ingångsvärden okända. Specialutformade program, enligt motionärens önskemål, finns inte i Gy 11.
Däremot så finns ämnena inom hotell- och turismprogrammet i Skolverkets förslag. Minskande elevkullar samt ambitionen att höja andelen
Norrtäljeelever, som går vidare till högre studier, kräver också en noggrann analys av hur, vad och var gymnasieutbildning ska erbjudas i Norrtälje kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänvisning till utbildningsnämndens svar föreslår den borgerliga
majoriteten i skrivelse daterad den 30 november 2010 att motionen
avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 375, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 30 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) om ungdomars möjligheter att kombinera hästintresse och studier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande.

Bakgrund
Elisabeth Björk (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2009, § 67. Med anledning av att Naturbruksgymnasiet i Finsta har lagts ner önskar motionären att Norrtälje kommun undersöker möjligheten att skapa utbildningar där boende, hästintresse och
studier från årskurs 7 kan kombineras på ett strukturerat sätt.
Yttrande
Sveriges riksdag har beslutat att en ny gymnasieskola, Gy 11, ska införas
från och med läsåret 2011/2012. I den nya gymnasieskolan ska utbildningarna rymmas inom nationella program. På uppdrag av regeringen
pågår under hela 2010 arbete med att fylla reformen med innehåll. Den
utbildningsinriktning, som motionären efterfrågar, finns i Skolverkets
förslag under programmet Naturbruk.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2010, § 30, föreslagit att motionen avslås med anledning av att det inte är motiverat att
inrätta nya utbildningar utan att beakta det utrednings- och implementeringsarbete, som för närvarande pågår både på nationell nivå och inom
barn- och skolförvaltningen i Norrtälje kommun. I dagsläget är alltför
många ingångsvärden okända. Inrättande av de utbildningar, som motionären efterfrågar, bör därför i stället beaktas i samband med införandet av
Gy 11 i Norrtälje kommun. Minskande elevkullar samt ambitionen att
höja andelen Norrtäljeelever, som går vidare till högre studier, kräver
också en noggrann analys av hur, vad och var gymnasieutbildning ska
erbjudas i Norrtälje kommun.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redan i dag finns en utbildning på Norrtälje Teknikgymnasium på Naturbruksprogrammet under inriktningen ”Djurskötsel”, som delvis uppfyller
motionärens önskemål.
Med hänvisning till utbildningsnämndens svar föreslår den borgerliga
majoriteten i skrivelse daterad den 29 november 2010 att motionen om
ungdomars möjlighet att kombinera hästintresse och studier från årskurs
7 avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 376, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 29 november 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Roland Larsson (S) m.fl. om detaljplanering
för nybyggnad av hyresrätter
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses som besvarad med hänvisning till nedanstående yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april
2009, § 116. Motionären föreslår att detaljplanerna i kommunens tätorter
snarast revideras för flera hyresrätter samt att brett upplagda samråd/ medborgardialoger inleds i kommunernas tätorter i syfte att utgöra grund för det
fortsatta detaljplanearbetet främst av den kommunalt ägda marken.
Yttrande
I det borgerliga handlingsprogrammet för 2011-2014, punkt 3, anges att
hyresrätter ska byggas och alternativa upplåtelseformer för bostäder ska
stimuleras. Vidare sägs i punkt 10 att Norrtälje stads ytterområde ska utvecklas med nya bostäder i attraktiva lägen med mångfald i utbudet. Redan
under 2011 kommer Roslagsbostäder att ha ca 60 hyresrätter klara för inflyttning i Färsna. I kommande planer ska det borgerliga programmet implementeras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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För att ta tillvara på allmänhetens synpunkter och önskemål finns redan i
dag olika verktyg att tillgå. Medborgardialoger används i programskedet.
På flera orter i kommunen finns dessutom olika typer av samråds- och
utvecklingsgrupper, som exempelvis i Älmsta, Rimbo och Hallstavik.
Dessa grupper lämnar kontinuerligt synpunkter till kommunen i frågor
om bland annat samhällsutveckling och bostadsbyggandet. Även i planprocessen ges allmänheten, fastighetsägare och myndigheter möjlighet att
lämna synpunkter.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten
att motionen ska anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 391, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionen.
Kjell Jansson (M) – att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om Stadtbygget i
Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att fastigheten inte är till salu.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, § 273. Motionären föreslår att om bostadsrättsföreningen Riddaren 1 drabbas av konkurs så ska Roslagsbostäder få i uppdrag att se på
möjligheten att förvärva det gamla stadshotellet.
Yttrande
1990 sålde Norrtälje kommun gamla stadshotellet till Fastighets AB Gråberget, som i sin tur sålde det vidare till Fastighets AB Lilla Torgholmen
2004. 2006 antog kommunfullmäktige en detaljplan, som gav fastighetsägaren möjlighet att bygga om stadshotellet till bostäder. Den 8 oktober 2007
köptes fastigheten av bostadsrättsföreningen Riddaren 1. Sommaren 2008
avstannade bygget eftersom byggentreprenören fått akut kassabrist, vilket i
sin tur ledde till att de försattes i konkurs. Sommaren 2008 försattes även
bostadsrättsföreningen i konkurs, varvid en långvarig rättslig process påbörjades. Den 2 juni 2010 köpte Centrum Fastigheter Mittistaden AB fastigheten av konkursboet.
Med hänvisning till att fastigheten inte är till salu föreslår den borgerliga
majoriteten att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 392, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 10

18

Dnr KS 10-290 430

Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att Norrtälje
kommun bör skriva under Borgmästaravtalet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till miljörådets svar.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamot
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kristian Krassman (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 februari 2010, § 14. Motionären önskar att Norrtälje
kommun skriver under Borgmästaravtalet, som är ett avtal för kommuner
inom EU, som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om
20% minskning av CO2. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete, som görs på lokal nivå.
Yttrande
Norrtälje kommuns miljöråd har vid sammanträde den 16 november 2010
behandlat motionen och föreslår att kommunfullmäktige avslår den med
hänvisning till att Norrtälje kommun redan är medlem i Sveriges Ekokommuner, som i likhet med Borgmästaravtalet arbetar med hållbar utveckling och klimatfrågor.
Med hänvisning till miljörådets svar föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 10

19

Dnr KS 10-290 430 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 393, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Mats
Wedberg (MP) – bifall till motionen.
Kjell Jansson (M) – att motionen avslås.
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

2011-01-10

KS § 11

20

Dnr KS 10-1038 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare
handläggning.
Tjänstemannaberedning
Föreligger kommunstyrelsekontorets förteckning över motioner, daterad den
13 december 2010.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 394, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till
handlingarna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 12

21

Dnr KS 10-2106 107

Bildande av Norrtälje Sportcentrum AB, namnändring av NIHAB samt
ändring av bolagsordningar i Norrtälje Kommunhuskoncernen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Industri och Hantverkshus AB under namnändring till Campus Roslagen AB,
att godkänna bolagsordningen för Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB
under namnändring till Norrtälje Sportcentrum AB,
att godkänna bolagsordning för Roslagsbostäder AB,
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Energi AB,
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB,
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Energi Försäljnings AB,
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Stadsnät Etanet AB samt
att tillstyrka en nyemission i Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB under
namnändring till Norrtälje Sportcentrum AB om 1900 aktier motsvarande
1 900 tkr.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 12

22

Dnr KS 10-2106 107 (forts)

Bakgrund
Den 13 december 2010 antog kommunfullmäktige den borgerliga majoritetens
27-punktsprogram för mandatperioden 2011-2014. Två av dessa punkter
(punkt 2 och 17) berör den legala strukturen i den kommunala bolagskoncernen. Campus Roslagen ska läggas i ett särskilt bolag, NIHAB ska avvecklas
och Sportcentrum ska ombildas till bolag. Kommunfullmäktige gav även vid
samma sammanträde Norrtälje Kommunhus AB i uppdrag att ändra i samtliga
koncernbolags bolagsordningar så att de har likalydande text och innehåll där
det så är möjligt samt att återkomma med förslag på eget kapital.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 december 2010
att kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning för Norrtälje
Industri och Hantverkshus AB under namnändring till Campus Roslagen
AB, att godkänna bolagsordningen för Väster Knutby i Norrtälje Fastighets
AB under namnändring till Norrtälje Sportcentrum AB, att godkänna bolagsordning för Roslagsbostäder AB, att godkänna bolagsordning för Norrtälje Energi AB, att godkänna bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB,
att godkänna bolagsordning för Norrtälje Energi Försäljnings AB, att godkänna bolagsordning för Norrtälje Stadsnät Etanet AB samt att tillstyrka en
nyemission i Väster Knutby i Norrtälje Fastighets AB under namnändring
till Norrtälje Sportcentrum AB om 1900 aktier motsvarande 1 900 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 395, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
7 december 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 12

23

Dnr KS 10-2106 107 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att det
skrivs in i respektive bolagsordning där styrelsen består av politiskt valda
representanter att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två
ersättare.
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

2011-01-10

KS § 13

24

Dnr KS 10-2104 003

Antagande av mall och definitioner för Norrtälje kommuns styrdokument
att gälla från och med 1 februari 2011
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen mall och föreslagna definitioner för styrdokument beslutade av Norrtälje kommun att gälla från och med 1 februari 2011,
att uppdra till samtliga nämnder att göra översyn av och besluta om vilka av
de egna styrdokumenten, som ska finnas kvar samt
att se över styrdokumenten och anpassa dessa till beslutad mall och beslutade
definitioner.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att inventera och lämna förslag på
definitioner och mallar för kommunens styrande dokument.
Föreliggande förslag på mallar och definitioner har remitterats till samtliga
nämnder och remissvaren har behandlats av kommunens ledningsgrupp.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen mall och föreslagna definitioner för styrdokument beslutade av Norrtälje kommun att gälla från och
med 1 februari 2011, att uppdra till samtliga nämnder att göra översyn av och
besluta om vilka av de egna styrdokumenten, som ska finnas kvar samt att se
över styrdokumenten och anpassa dessa till beslutad mall och beslutade definitioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 13

25

Dnr KS 10-2104 003 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 396, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 november 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 14

26

Dnr KS 10-687 003

Antagande av policydokument för Norrtälje kommun att gälla från och
med 1 februari 2011
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att policydokument bifogade kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8
november 2010 ska gälla från och med den 1 februari 2011,
att i dokumentet ”policy för budgetering och uppföljning i Norrtälje kommun” öka anslaget för kommunstyrelsens beslut om investeringar samt
fastighetsköp- och försäljningar till 20 mkr samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga ändringar av redaktionell karaktär i de policydokument, som gäller från och med den 1
februari 2011.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning,
se bilaga.
Bakgrund
Som ett led att i förbättra styrningen av Norrtälje kommun har kommunens
styrdokument genomgått en översyn. Kommunfullmäktige beslutade den 13
december 2010 att upphäva de policydokument, som redovisades i en bilaga
tillhörande kommunstyrelsens protokoll från den 7 december 2010, § 228.
Fullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast återkomma med förslag på vilka policydokument, som ska gälla för mandatperioden 2011-2014.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 14

27

Dnr KS 10-687 003 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att policydokument bifogade kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november 2010 ska gälla från och med den 1
februari 2011, att i dokumentet ”policy för budgetering och uppföljning i Norrtälje kommun” öka anslaget för kommunstyrelsens beslut om investeringar
samt fastighetsköp- och försäljningar till 20 mkr samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga ändringar av redaktionell karaktär i de policydokument, som gäller från och med den 1 februari 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 397, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 november 2010.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att policyn
för upphandling revideras enligt inriktningen i protokollsanteckningen samt att
kommunens övergripande styrdokument får tydliga skrivningar vad gäller etiska, sociala och miljökrav.
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

2011-01-10

KS § 15

28

Dnr KS 10-1401 252

Godkännande av avsiktsförklaring och avtal om fastighetsreglering för
del av fastigheten Mellingeholm 2:4.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring och avtal om fastighetsreglering för del av fastigheten Mellingeholm 2:4 mellan kommunen
och Statens Fortifikationsverk, som bilagts kommunstyrelsekontorets
skrivelse daterad den 29 november 2010 samt
att finansiering sker med eget kapital.

Bakgrund
När regementet LV3 lades ner 2001 blev Mellingeholm kvar i försvarets ägo.
Försvaret har numera lämnat området och Fortifikationsverket har för avsikt att
sälja det. Kommunen har haft den meningen att området ska återlämnas till
kommunen enligt ett avtal från 1945 med tillhörande klausul. Staten anser att
dessa avtal inte längre gäller och vill i stället göra en fastighetsreglering.
Norrtälje kommun har sedan ”Utvecklingsplan för Norrtälje stad” antogs av
kommunfullmäktige 2004 planerat för att åstadkomma utrymme för exploatering av verksamheter inom Mellingeholm. Kommunstyrelsen har godkänt ett
program för detaljplanering. En arkeologisk undersökning har genomförts och
ett förslag till detaljplan finns upprättat. Innan förslaget prövas enligt plan- och
bygglagen är det lämpligt att föreliggande avsiktsförklaring och avtal undertecknas och att kommunen registreras som ägare för berörd del av fastigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 15

29

Dnr KS 10-1401 252 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 november 2010 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring och avtal om fastighetsreglering för del av fastigheten Mellingeholm
2:4 mellan kommunen och Statens Fortifikationsverk samt att finansiering sker
med eget kapital.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 377, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
29 november 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 16

30

Dnr KS 10-1951 212

Godkännande av rapport om aktualitetsprövning av översiktsplan
2004-2015
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten om aktualiteten av översiktsplan 2004-2015 samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att beakta redovisningen i utformning
av kommande översiktsplan.

Bakgrund
Gällande kommunövergripande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
den 26 april 2004. Enligt PBL ska kommunfullmäktige minst en gång per
mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I samband därmed
ska även länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse över sådana
statliga intressen, som kan vara av betydelse för kommunens ställningstagande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 augusti 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om aktualiteten av
översiktsplan 2004-2015 samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
beakta redovisningen i utformning av kommande översiktsplan.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 353, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
9 augusti 2010.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 17

31

Dnr KS 09-1036 214

Godkännande och antagande enligt PBL 5:29 – Upphävande av del av
detaljplan för fastigheten Glyxnäs 3:15 i Blidö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till upphävande av del av detaljplan för fastigheten
Glyxnäs 3:15 i Blidö församling 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 upphävande av del av detaljplan för
fastigheten Glyxnäs 3:15 i Blidö församling.

Bakgrund
Med anledning av att Långviksbyns samfällighet önskar förvärva del av
fastigheten Glyxnäs 3:15 har de tillsammans med nuvarande ägare ansökt om
att detaljplan ska upphävas för berörd del av fastigheten. För fastigheten
Glyxnäs 3:15, som omfattar 50 000 m2, gäller förordnande enligt 113 §
byggnadslagen. Den föreslagna planändringen syftar till att cirka 1 600 m2 av
fastigheten Glyxnäs 3:15 överförs till fritidsfastigheten Glyxnäs 3:65, som
ligger utanför detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade den 25 oktober 2010 att bevilja ansökan om upphävande av förordnandet för berörd del av fastigheten Glyxnäs 3:15, skifte 2.
Beslutet blir giltigt när beslutet om upphävande av detaljplanen vunnit laga
kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 17

32

Dnr KS 09-1036 214 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till upphävande av del av
detaljplan för fastigheten Glyxnäs 3:15 i Blidö församling och överlämna detta
till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 354, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
2 november 2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 18

33

Dnr KS 07-393 214

Godkännande och antagande enligt PBL 5:29 – Detaljplan för Västertorp
NV, del av Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 i Rimbo 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 anta detaljplan för Västertorp NV, del av Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 i
Rimbo församling enligt PBL 5:29.

Bakgrund
Planen syftar till ett fortsatt bostadsutbyggande i Rimbo i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Rimbo, både från 1991 och med det utställda
förslaget från 2010. För att få en blandning av boendeformer innehåller
förslaget tomter för enbostadshus och radhuslägenheter.
Planen har varit utsänd på samråd våren 2009 och utställd våren 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 november 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 22 december 2010, § 386, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 november 2010.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 19

34

Dnr KS 08-1229 214

Godkännande av program för detaljplan för Liesta 1:38, 1:40-43, 2:28 och
6:1 samt del av Liesta 1:28 i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för fortsatt planarbete.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog en detaljplan för Liesta den 18 februari 2008.
Detaljplanen överklagades och återförvisades till kommunen med motiveringen att detaljplanen inte föregåtts av ett program. Området ingår i den
fördjupade översiktsplanen för Rimbo, som kommunfullmäktige antog under
2010. Rubricerade program har varit ute på samråd under 2009.
Planläggningen syftar till uppförande av tio gruppbebyggda enplanshus för
bostäder för ”friska äldre” på fastigheten Liesta 1:43.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag för fortsatt planarbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 355, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
1 november 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 20

35

Dnr KS 08-1269 214

Godkännande av program för Malsta i Norrtälje-Malsta församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna det reviderade programmet med tillhörande samrådsredogörelse
som grund för det fortsatta planarbetet samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att redovisa hur och när anslutningen
till kommunalt vatten och avlopp kan ske.

Bakgrund
Den 26 maj 2008, § 201, gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag
att i samverkan med markägarna i Malsta initiera och genomföra ett detaljplanearbete, vars syfte är att lägga den planmässiga grunden för Malsta villastad. Rubricerade program har varit utsänt på samråd under 2008.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för det fortsatta planarbetet samt att
uppdra till kommunstyrelsekontoret att redovisa hur och när anslutningen till
kommunalt vatten och avlopp kan ske.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 356, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 november 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 21

36

Dnr KS 10-246 214

Godkännande av program för detaljplan för del av Solö 1:54 i Länna
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att byggrätten för fastigheterna ska vara 200 m2 byggnadsyta för huvudbyggnad,
att i området söder om väg 278 ska de tre tomter, som redovisas mellan västra
lokalgatan och Solö 1:122 utgå samt
att i övrigt godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som
underlag för fortsatt planarbete.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 augusti 2009, § 257,
godkänna att fastighetsägaren till Solö 1:54 får pröva en exploatering av
fastigheten i en detaljplaneprocess. Rubricerade programförslag har varit
utsänt på samråd våren 2010.
Programmet syftar till en exploatering, som omfattar cirka 20 nya enbostadshus med tillhörande uthus samt en pumpstation för avlopp. De föreslagna
tomterna är placerade i två mindre kvarter på var sida om väg 278. Byggrätten
föreslås till 120 m2 för huvudbyggnad och 60 m2 för uthus.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 november 2010
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet med tillhörande
samrådsredogörelse som underlag för fortsatt planarbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 21

37

Dnr KS 10-246 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 357, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
1 november 2010 med ändringen att byggrätten för fastigheterna ska vara 200
m2 byggnadsyta för huvudbyggnad.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att i området söder om väg 278 ska de tre tomter, som
redovisas mellan västra lokalgatan och Solö 1:122 utgå. I övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 22

38

Dnr KS 10-860 214

Antagande av detaljplan genom enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 –
Tillägg till detaljplan för fastigheten Humlö 1:4, Måsholmen i Frötuna
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegation
anta densamma.

Bakgrund
Fastighetsägaren till Humlö 1:4 har erhållit positivt förhandsbesked om att
ändra detaljplanen för fastigheten . Avsikten är att öka byggrätten under förutsättning att fastigheten ansluts till kommunalt vatten- och avlopp. Ett avtal
mellan kommunen och fastighetsägaren avseende va-anslutningen måste upprättas innan detaljplanen antas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 oktober 2010
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegation anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 358, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
27 oktober 2010.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 23

39

Dnr KS 10-1690 214

Förfrågan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Södra
Sund 2:3 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå begäran om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Södra
Sund 2:3 i avvaktan på länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet.

Bakgrund
Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan om att få upprätta en
detaljplan för del av fastigheten Södra Sund 2:3. Avsikten är att skapa en
kanalby med 64 tomter intill golfbanan och med utsikt över Storfjärden.
Den föreslagna exploateringen ligger till större delen inom ett område, som
omfattas av utökat strandskydd. Frågan om utökat strandskydd är för
närvarande föremål för länsstyrelsens överprövning. Dessutom ligger området
i anslutning till Natura 2000-området.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om upprättande av detaljplan för
del av fastigheten Södra Sund 2:3 i avvaktan på länsstyrelsens översyn av
utvidgade strandskyddet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 387, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
24 november 2010.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 24

40

Dnr KS 10-1835 214

Förfrågan om detaljplan för fastigheten Norra Sund 4:7 i Väddö
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig positiv till framställningen av detaljplan för fastigheten Norra
Sund 4:7.

Bakgrund
Fastighetsägaren har inkommit med en förfrågan om att få upprätta en detaljplan för fastigheten Norra Sund 4:7. Syftet med detaljplanen är att stycka av
tomter för permanentboende. Framtagandet av detaljplanen bekostas av
fastighetsägaren.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen beslutar att
ställa sig positiv till framställningen av detaljplan för fastigheten Norra Sund
4:7.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 388, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 25

41

Dnr KS 10-1247 311

Ansökan om bidrag för nybyggnad av brygga på Tyvö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå ansökan om bidrag till nybyggnad av brygga på Tyvö.

Bakgrund
Ägaren av i stort sett hela Tyvö, Stiftelsen Gunnar och Elsa Jäderlunds Minne,
har ansökt om bidrag till att bygga en ny ångbåtsbrygga på Tyvö, eftersom den
gamla är i dåligt skick.
I den av kommunfullmäktige antagna bryggplanen ges Tyvö brygga prioritet
3 på en femgradig skala. Kommunalt bidrag ska enligt planen i första hand, i
mån av medel, beviljas till bryggor som ingår i de två högsta prioritetsklasserna.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag till nybyggnad av
brygga på Tyvö.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 363, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 november 2010.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 26

42

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per oktober 2010 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per oktober 2010 med
en prognostiserad budgetavvikelse på + 9 000 tkr, varav taxefinansierad
verksamhet + 1 250 tkr och skattefinansierad verksamhet + 7 750 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.
Teknik och serviceavdelningen har avslutat gata/park entreprenaden och en
uppgörelse gällande avslut av verksamhet och ekonomi har träffats.
Kostnaderna för den nya tillfälliga entreprenaden beräknas rymmas inom
budget.
Vatten och avloppsverksamheten prognostiserar ett planerat underskott om
1,8 mkr på grund av större underhållsarbete på Lindholmens reningsverk.
Underskottet föreslås tas ur va-verksamhetens driftfond.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per oktober 2010 med en prognostiserad budgetavvikelse på + 9 000
tkr, varav taxefinansierad verksamhet + 1 250 tkr och skattefinansierad verksamhet + 7 750 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 365, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 november 2010.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 27

43

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per oktober 2010 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för oktober 2010 samt
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 NKAB-koncernen
ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad, jämna månader. Tiohundra AB lämnar rapport för alla månader utom januari och juli.
Det ekonomiska resultatet i kommunen per oktober uppgick till 267,7 mkr. Resultatet enligt balanskrav uppgick till 266,6 mkr. Prognosen för kommunen avseende helåret uppgår till 243 mkr. Efter balanskravjusteringar uppgår prognosen till 202 mkr. NIHAB och Roslagsbostäder redovisar prognoser som överstiger budget för helåret. Norrtälje Energi har inte lämnat någon prognos. Tiohundra AB lämnar en prognos på 16 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 november 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2010 samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 366, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
19 november 2010.
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 28

44

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per november 2010 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per november 2010
med en prognostiserad budgetavvikelse på + 18 142 tkr varav taxefinansierad verksamhet + 1 250 tkr och skattefinansierad verksamhet
+ 16 892 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.
Teknik och serviceavdelningen har avslutat gata/parkentreprenaden och en
uppgörelse har träffats gällande avslut av verksamhet och ekonomi. En ny tillfällig entreprenad har startat. Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar
ett planerat underskott om 1,8 mkr på grund av ett större underhållsarbete på
Lindholmens avloppsreningsverk. Underskottet föreslås tas ur VAverksamhetens driftfond.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per november 2010 med en prognostiserad budgetavvikelse på
+18 142 tkr varav taxefinansierad verksamhet + 1 250 tkr och skattefinansierad
verksamhet + 16 892 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 398, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
14 december 2010.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 29

45

Dnr KS 10-575 042

Månadsrapport per november 2010 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för november 2010 samt
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.
Det ekonomiska resultatet i kommunen per november 2010 uppgick till
274,7 mkr. Resultat enligt balanskrav uppgick till 278 mkr. Prognosen
för kommunen avseende helåret uppgår till 245 mkr. Efter balanskravjusteringar uppgår prognosen till 204 mkr. TioHundra AB lämnar en
prognos på 13 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 december 2010
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för november 2010
samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 356, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
16 december 2010.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 30

46

Dnr KS 10-2145 041

Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2011,
att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå medel för
investeringar/verksamhetsanpassningar att nyttjas efter godkännande i
kommunstyrelsens arbetsutskott
för renhållningsverksamhet
för vatten- och avlopp verksamhetsförändringar
för vatten- och avlopp reinvesteringar
för VA-anslutningar/serviser
för gata/park verksamhetsförändringar
för busshållplatser
för trafiksäkerhetsåtgärder
för handikappåtgärder
för lokalförsörjning verksamhetsförändringar
för projekt/utredningar, mark-/intrångsersättningar
för investeringsutredningar

1 000 tkr
1 000 tkr
10 000 tkr
5 000 tkr
500 tkr
100 tkr
100 tkr
100 tkr
1 000 tkr
150 tkr
2 000 tkr

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag till prioritering av medel för planerat underhåll för gata/park och fastigheter samt
delar av verksamhetsmedel avseende planering och utveckling.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat en verksamhetsplan för sina verksamheter för år 2011, baserad på verksamhetsplaner för de olika avdelningarna.
Förhandling enligt MBL § 19 har skett den 20 december 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 30

47

Dnr KS 10-2145 041 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen
2011, att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå medel för investeringar/verksamhetsanpassningar att nyttjas efter godkännande i
kommunstyrelsens arbetsutskott
för renhållningsverksamhet
för vatten- och avlopp verksamhetsförändringar
för vatten- och avlopp reinvesteringar
för VA-anslutningar/serviser
för gata/park verksamhetsförändringar
för busshållplatser
för trafiksäkerhetsåtgärder
för handikappåtgärder
för lokalförsörjning verksamhetsförändringar
för projekt/utredningar, mark-/intrångsersättningar
för investeringsutredningar

1 000 tkr
1 000 tkr
10 000 tkr
5 000 tkr
500 tkr
100 tkr
100 tkr
100 tkr
1 000 tkr
150 tkr
2 000 tkr

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag till prioritering av medel för planerat underhåll för gata/park och fastigheter samt
delar av verksamhetsmedel avseende planering och utveckling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 400, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
12 december 2010 med tillägget att även budgeten antas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 31

48

Dnr KS 10-2098 312

Investering 2011 – Ny gång- och cykelväg längs Björnövägen på delen
mellan Carl Bondes väg och gränsen för detaljplaneområdet Björnö
Etapp 1, Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 779 tkr för kommunens del av genomförande av nybyggnad av
gång- och cykelväg längs Björnövägen mot Björnö i Norrtälje,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram för 2011 utökas med 85 tkr samt för 2012
utökas med ytterligare 78 tkr på grund av utökade driftkostnader samt
att finansieringen av driftkostnaderna för gång- och cykelvägen sker med
kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011.

Bakgrund
Projektet omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg (GC-väg) längs Björnövägen på delen mellan Carl Bondes väg och gränsen för detaljplaneområdet
Björnö Etapp 1. Även tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser
ingår i projektet. I detaljplanen för Östhamra 1:15 m fl, Björnö Etapp 1, ingår
bland annat att exploatören ska bekosta och anlägga en GC-väg längs Björnövägen inom detaljplaneområdet. GC-vägen mellan Carl Bondes väg och detaljplaneområdet ska bekostas och utföras av kommunen. Rubricerade GC-väg
finns med i Norrtälje kommuns program för utbyggnad av GC-vägar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 31

49

Dnr KS 10-2098 312 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 779 tkr för kommunens del av genomförande av nybyggnad av gång- och cykelväg längs Björnövägen mot Björnö i
Norrtälje, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att kommunstyrelsens budgetram för 2011 utökas med 85
tkr samt för 2012 utökas med ytterligare 78 tkr på grund av utökade driftkostnader samt att finansieringen av driftkostnaderna för gång- och cykelvägen
sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 378, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
1 december 2010.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 32

50

Dnr KS 10-2097 312

Investering 2011 – Ny gång- och cykelväg längs Kvisthamraviken på delen
mellan Kärleksudden och Carl Bondes väg i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 9 400 tkr för genomförande av nybyggnad av gång- och cykelväg
längs Kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl Bondes väg i Norrtälje,
att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att kommunstyrelsens budgetram för 2012 utökas med 450 tkr samt för 2013
utökas med ytterligare 456 tkr på grund av utökade driftkostnader samt
att finansieringen av driftkostnader för gång- och cykelvägen sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2012 respektive 2013.

Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns program för utbyggnad av gång- och cykelvägar omfattar detta projekt nybyggnad av gång- och cykelväg utmed
Kvisthamravikens norra strand på delen mellan Kärleksudden och Carl Bondes
väg.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 9 400 tkr för genomförande av nybyggnad
av gång- och cykelväg längs Kvisthamraviken från Kärleksudden till Carl
Bondes väg i Norrtälje, att finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag
för anläggningsinvesteringar, att kommunstyrelsens budgetram för 2012 utökas
med 450 tkr samt för 2013 utökas med ytterligare 456 tkr på grund av utökade
driftkostnader samt att finansieringen av driftkostnader för gång- och cykelvägen sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar 2012
respektive 2013.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-10

KS § 32
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Dnr KS 10-2097 312 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 379, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
1 december 2010.
___________
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Dnr KS 07-1802 293

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av omsorgsboende för äldre i
Eneberg 3, Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå ytterligare investeringsmedel om 5,9 mkr för ombyggnad av befintligt servicehus till fullvärdigt äldreboende med 63 lägenheter i Eneberg 3,
Norrtälje,
att finansiering sker med egna medel,
att justera tiohundranämndens budget med hänsyn till ökade lokalkostnader
från och med 2012 års budget,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för lokalkostnadsökningar samt
att avsätta sammanlagt 4 mkr ur underhållsbudgeten för 2011 och 2012 till
underhållsåtgärder i anslutning till ombyggnationen.

Bakgrund
Ombyggnaden ingår i den äldreboendeplan, som kommunfullmäktige antog
den 20 december 2007. Den 28 september 2009, § 206, avsatte kommunfullmäktige ett investeringsanslag om 57,4 mkr för ombyggnad av Eneberg 3 till
ett fullvärdigt äldreboende med 63 lägenheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 16 juni 2010, § 215.
Vid anbudstidens utgång visade det sig att inkomna anbud var betydligt dyrare
än tilldelat anslag. Kalkylerna, som låg till grund för anslagsframställan upprättades 2008 när konjunkturläget var svagt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Dnr KS 07-1802 293 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå ytterligare investeringsmedel om 5,9 mkr
för ombyggnad av befintligt servicehus till fullvärdigt äldreboende med 63 lägenheter i Eneberg 3, Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att justera tiohundranämndens budget med hänsyn till ökade lokalkostnader från och
med 2012 års budget, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
lokalkostnadsökningar samt att avsätta sammanlagt 4 mkr ur underhållsbudgeten för 2011 och 2012 till underhållsåtgärder i anslutning till ombyggnationen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 december 2010, § 380, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
2 december 2010.
______________
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Dnr KS 10-2107 141

Investering 2011 – Informationsskylt vid Ledinge trafikplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja 500 000 kr i investeringsanslag för inköp och uppförande av skylt
med LED Banner vid E18, Ledinge trafikplats,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar,
att anslå 100 000 kr för utökade driftkostnader samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift på grund av nyinvesteringar.

Bakgrund
Den befintliga informationsskylten på Ledinge trafikplats är av en enklare modell där informationen måste bytas manuellt. Skylten är upplyst med ett antal
strålkastare. Ett byte till en skylt med LED Banner gör att fler budskap kan exponeras, den rörliga kostnaden för byte av budskap utgår samt att skylten kan
användas för krisinformation, eftersom den kommer att styras från kommunhuset.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 000 kr i investeringsanslag för inköp
och uppförande av skylt med LED Banner vid E18, Ledinge trafikplats, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar, att anslå
100 000 kr för utökade driftkostnader samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift på grund av nyinvesteringar.
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Dnr KS 10-2107 141 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 401, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 december 2010.
____________
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Dnr KS 10-885 055

Tilldelningsbeslut – Val av anbudsgivare för uppförande av LSS-bostad
samt godkännande av försäljning av fastigheten Hallsta 1:19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att under förutsättning att ingen talan förts mot upphandlingen eller beslut om
sådan talan inte föreligger, godkänna försäljning av fastigheten Hallsta
1:19 till ett pris av 200 tkr, till den anbudsgivare som avlämnat anbud nr
4 a, för uppförande av lämnat förslag till LSS-boende.
Förutsättning
Beslut om tilldelning av kontraktet är bindande för beställaren först om och när
beslut om försäljning av de berörda fastigheterna har fattats av kommunstyrelsen samt att ingen talan förts mot upphandlingen eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om rätten beslutar att upphandlingen ej får avslutas eller att
upphandlingen på annat sätt ska göras om eller rättas, äger beställaren rätt att
återkalla/ändra tilldelningsbeslutet trots att anbudsgivaren underrättats. Vid sådan återkallelse eller vid beslut av domstol äger anbudsgivare ej rätt till skadestånd eller annan ersättning. Samtliga anbudsgivare är bundna av respektive
anbud trots upplysning om tilldelningsbeslutet eller eventuell talan mot tilldelningsbeslutet. Anbudsgivaren får ej utan kommunens skriftliga medgivande
överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt antaget anbud enligt denna upphandling.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2009 om genomförande av en plan för
LSS-boenden, etapp 1. Då beslutades bland annat att genom markanvisning
genomföra upphandling av en byggnation av LSS-gruppboende på fastigheten
Hallsta 1:19 på Sanavägen i Hallstavik. Förfrågningsunderlaget godkändes av
arbetsutskottet den 16 juni 2010, § 219. Vid anbudstidens utgång hade 5 anbud
inkommit samt ett sidoanbud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Dnr KS 10-885 055 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2010 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under förutsättning att samtliga
villkor uppfylls och övriga nödvändiga beslut fattas, tilldela kontrakt till den
anbudsgivare som avlämnat anbud nr 4a, att under samma förutsättningar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektör att underteckna projektavtalet och därtill upprättat hyresavtal. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att ingen talan förts mot upphandlingen eller beslut om sådan talan inte föreligger, godkänna försäljning av fastigheten Hallsta 1:19 till ett pris av 200 tkr, till den anbudsgivare som avlämnat
anbud nr 4 a, för uppförande av lämnat förslag till LSS-boende.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 404, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
21 december 2010. Vid samma sammanträde beslutade arbetsutskottets för
egen del att under förutsättning att samtliga villkor uppfylls och övriga nödvändiga beslut fattas, tilldela kontrakt till den anbudsgivare som avlämnat anbud nr 4a, att under samma förutsättningar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektör att underteckna projektavtalet och
därtill upprättat hyresavtal.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS 10-2128 289

Tecknande av nytt hyresavtal med Roslagsbostäder AB gällande
bostadshus till Tiohundra i Rimbo-Vallby
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt mellan Norrtälje kommun
och Roslagsbostäder AB, gällande förhyrning av bostadshus för tiohundraförvaltningens behov i Rimbo-Vallby,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att jämte kommundirektören
underteckna avtalet,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att justera i budgeten för ökade
internhyreskostnader med ca 45 tkr för 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tillsammans med tiohundraförvaltningen försökt
lösa ett boende i Rimbo där placeringen har mycket stor betydelse.
Föreliggande förslag på lösning har redan innan inflyttning blivit föremål för
protester från företag i området. Trots detta föreslår kommunstyrelsekontoret
och tiohundraförvaltningen efter granskning av problematiken och genomgång
av alternativa lösningar att avtalet tecknas. Efter en tid bör dock effekterna av
boendet utvärderas och ett beslut om en eventuell förflyttning verkställas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt
mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder AB, gällande förhyrning av
bostadshus för tiohundraförvaltningens behov i Rimbo-Vallby, att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande att jämte biträdande kommundirektören
underteckna avtalet, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att justera i
budgeten för ökade internhyreskostnader med ca 45 tkr för 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-2128 289 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 356, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
16 december 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutat.
____________
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Dnr KS 09-1639 002

Kommunstyrelsens vidaredelegation till kommundirektören
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar inte i
beslutets andra att-sats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att gällande delegation och befogenheter för biträdande kommundirektören
Tommie Eriksson från och med den 1 januari 2011 överförs till kommundirektören Tommie Eriksson samt
att för resterande avtalsperiod med Sören Karlsson föreslås denne stå till
kommundirektörens förfogande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning,
se bilaga.

Bakgrund
Sören Karlsson avslutar sin roll som externt anlitad kommundirektör den 31
december 2010. Han har som externt anlitad resurs inte haft delegation eller
befogenheter som en av kommunen anställd kommundirektör. Från och med
den 1 januari 2011 tillträder Tommie Eriksson, som är anställd av kommunen,
tjänsten som kommundirektör. Tommie Eriksson är till och med den 31
december 2010 anställd som biträdande kommundirektör.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att gällande delegation och befogenheter för
biträdande kommundirektören Tommie Eriksson från och med den 1 januari
2011 överförs till kommundirektören Tommie Eriksson samt att för resterande
avtalsperiod med Sören Karlsson föreslås denne stå till kommundirektörens
förfogande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-1639 002 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 356, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
16 december 2010. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutets andra
att-sats.
___________
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Uppsägning av avtal med Södertörns brandförsvarsförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att säga upp ”Huvudavtal om samverkan mellan Norrtälje kommun och
Södertörns brandförsvarsförbund” att upphöra att gälla den 15 januari
2012 samt
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av
uppsägningen samt utreda och föreslå lämpliga former och parter för
framtida samverkan inom räddningstjänstområdet.

Bakgrund
Mellan Norrtälje kommun och Södertörns brandförsvarsförbund finns sedan
2008 ett avtal om samverkan inom räddningstjänsten benämnt Huvudavtal om
samverkan mellan Norrtälje kommun och Södertörns brandförsvarsförbund.
Enligt § 6 i avtalet är uppsägningstiden ett år.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 december 2010 att
kommunstyrelsen beslutar att säga upp ”Huvudavtal om samverkan mellan
Norrtälje kommun och Södertörns brandförsvarsförbund” att upphöra att gälla
den 15 januari 2012 samt att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en
konsekvensanalys av uppsägningen samt utreda och föreslå lämpliga former
och parter för framtida samverkan inom räddningstjänstområdet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 december 2010, § 408, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
22 december 2010.
___________
Justerandes sign
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Dnr KS 1

Anmälan om delegationsbeslut 2010
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 8 läggs till handlingarna.
Bil 1
Delegat: Tommie Eriksson
4 ärenden enligt förteckning 2010-12-27.
Bil 2
Delegat: Gunnel Löfqvist
5 ärenden enligt förteckning 2010-12-27.
Bil 3
Delegat: Lars Härlin
8 ärenden enligt förteckning 2010-12-08.
Bil 4
Delegat: Henning Richardsson
2 ärenden enligt förteckning 2010-12-27.
Bil 5
Delegat: Leif Klasson
1 ärende enligt förteckning 2010-12-27.
Bil 6
Delegat: Agneta Hildén Möllenborg
1 ärende enligt förteckning 2010-12-27.
Bil 7
Delegat: Carola Telenius
64 ärenden enligt förteckning 2010-11-24.
Bil 8
Delegat: Robert Klingvall
9 ärenden enligt förteckning 2010-11-24.
___________
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Protokoll

Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2010-11-23 och 2010-12-15.
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens sammanträden 2010-11-22 och
2010-12-07.
Föreligger protokoll från kommunfullmäktige 2010-09-27.
___________
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Länsstyrelsens underrättelse om slutlig bedömning av det miljörättsliga ansvaret för undersökningar och efterbehandlingsåtgärder i Herräng. Lst dnr 5772009-075955.
Revisionsrapport om klagomålshantering vid kommunala bolag.
Revisionsrapport om granskning av kommunens strategier för chefsförsörjning. Dnr KS 10-2152 007.
Revisionsrapport om kommunens strategi för att möta konkurrensen från fristående skolor. Dnr KS 10-2153 007.
Månadsrapport för november månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun. Dnr KS 10-423 355.
Utbildningsnämndens beslut om samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner. Dnr
KS 10-1817 106.
Utbildningsnämndens beslut om rekommendation att följa principen att en studerande inom vuxenutbildningen som flyttar till annan kommun under studietiden får fullfölja påbörjad utbildning. Dnr KS 10-1783 620.
Tiohundranämndens godkännande av rapport om icke verkställda beslut för
SoL och LSS per den 30 september 2010.
Protokoll från styrelsen i Norrtälje kommunhus AB den 9 november 2010.
Protokoll från miljörådet den 19 oktober och 16 november 2010.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:70 – Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

