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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
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Kjell Drotz
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Mats Wedberg
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ERSÄTTARE
Göran Pettersson
Lotta Lindblad-Söderman
Ann Lewerentz
Sören Forslund
Louise Angleryd
Tommy Lundqvist
Åsa Wennerfors
Kerstin Bergström
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Kerstin Carlgren
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KS § 55
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
22 februari 2011.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10-2141 866

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) om uppdrag att ta fram en
policy för konstnärlig utsmyckning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till den borgerliga majoritets yttrande från
den 25 januari 2011.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december 2010, § 246. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy om konstnärlig
utsmyckning vid nyproduktion och vid större ombyggnad av kommunala
fastigheter samt vid anläggning av parker och vägar. Vidare att kommunstyrelsen tar fram hur beloppet för den konstnärliga utsmyckningen ska
beräknas.
Politiskt yttrande
I yttrande daterat den 25 januari 2011 uttalar den borgerliga majoriteten att
de anser att det inte bör finnas någon generell anvisning eller policy om
hur mycket medel, som ska avsättas för utsmyckning vid nyproduktion
eller ombyggnad av offentliga miljöer. Däremot prövas lämpligheten av
utsmyckning vid varje enskilt objekt. Vid vissa objekt avsätts ett större
belopp och vid vissa ett mindre. Vid nyproduktion och ombyggnad av
offentliga miljöer anges redan i dag villkoren för den estetiska utformningen och konstnärliga utsmyckningen i förfrågningsunderlaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 16, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
25 januari 2011. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget
yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – 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 Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-095 107

Besvarande av motion från Roland Larsson (S) om tillsyn av offentlig
verksamhet som drivs på entreprenad med kommunala medel
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses som besvarad med hänvisning till den borgerliga
majoritets yttrande från den 24 januari 2011.

Bakgrund
Roland Larsson (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2009, § 14. I motionen föreslås att alla som driver verksamhet åt kommunen, helt eller delvis betalda av skattemedel, ska lämna in
årsredovisning till kommunen. Vidare föreslås att det i kommunens entreprenadavtal ska anges att kommunen ska ha rätt att ta del av årsbokslut och
revisionsberättelse.
Motionären hemställer att kommunstyrelsen ger kommunjuristen i uppdrag
att utforma kommunens framtida entreprenadavtal så att full ekonomisk insyn garanteras i samtliga företag och motsvarande med skattefinansierade
uppdrag åt kommunen.
Politiskt yttrande
I yttrande daterat den 24 januari 2011 uttalar den borgerliga majoriteten att i
samband med utvärdering av anbud kontrolleras bland annat att anbudsgivarna uppfyller sina skyldigheter avseende skatter och avgifter samt att de
har en stabil ekonomisk ställning. En anbudsgivare, som inte uppfyller ställda krav diskvalificeras från upphandlingen.
För att kontrollera att anbudsgivarna uppfyller sina skyldigheter vad gäller
skatter och avgifter genomförs en så kallad prevision i samarbete med Skatteverket. Previsionen omfattar bland annat kontroll av skattsedel, momsregistrering, arbetsgivareregistrering, redovisade arbetsgivareavgifter och
Justerandes sign
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skatteskulder på skattekonto eller hos kronofogden. Kontroll av anbudsgivarens ekonomiska ställning sker hos CreditSafe AB. Förhållandena i företaget kan naturligtvis ändras under avtalstiden.
Det finns i dagsläget inget, som indikerar på att kommunens leverantörer
inte sköter sina skyldigheter i förhållande till Skatteverket eller Bolagsverket, även om undantag naturligtvis kan förekomma. Det av motionären föreslagna förfarandet skulle innebära en inte obetydlig administration för både
företagen och kommunen. Mot bakgrund av detta är det mer ändamålsenligt
att kontroll av skatter, registreringar och kreditvärdighet sker i de fall där
kommunen har anledning till misstanke. För de fall Norrtälje kommun har
anledning att misstänka att ett företag inte sköter sina skyldigheter avseende
skatter och registreringar sker en kontroll genom en förnyad prevision. På
samma sätt tas nya kreditupplysningar under avtalstiden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen kan anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 17, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
24 januari 2011.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS 10-663 730

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) och Catarina Wahlgren
(V) om att erbjuda personer över 80 år boende i den kommunala
äldreomsorgen utan behovsprövning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i tiohundranämndens
beslut och den borgerliga majoritets yttrande från den 27 januari 2011.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Bertil Karlsson (V) och Catarina Wahlgren (V) lämnade in motionen på
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 72. Motionärerna
önskar att personer över 80 år utan behovsprövning ska erbjudas boende i
den kommunala äldreomsorgen när de själva anser sig behöva sådant
boende.
Yttrande
Tiohundranämnden behandlade motionen den 24 november 2010, § 158.
De föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
vad som anförs i tiohundraförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4
november 2010.
I skrivelse daterat den 27 januari 2011 utvecklar den borgerliga majoriteten tiohundraförvaltningens yttrande och meddelar att enligt socialtjänstlagen (2001:435) 5 kap § 5 ska kommunen bland annat verka för att äldre
människor får goda bostäder och ge dem som behöver stöd och hjälp
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
särskilt stöd.
Särskilt boende innebär en bostad med service och omsorg dygnet runt
samt hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå samt tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Boendeformen ska tillgodose den boendes samtliga behov. För att få tillgång till ett särskilt boende
krävs ett biståndsbeslut. Särskilt boende beviljas personer, som har ett omfattande och varaktigt behov av stöd och hjälp dygnet runt samt att alla
hemtjänstinsatser har prövats och inte bedömts vara tillräckliga. Antalet
personer över 80 år, som har behov av särskilt boende i Norrtälje kommun
ökar ständigt.
Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning gäller för personer över 75
år, som är folkbokförda i Norrtälje kommun och inte har några andra insatser inom omsorgen. Den boende kan efter prövning erhålla upp till sex
serviceinsatser, såsom trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt, inköp och promenad.
Pensionärslägenheter fördelas av Roslagsbostäder utan särskild prövning
genom ett normalt köförfarande. I dessa bostäder finns ingen annan omsorg än den som hemtjänsten kan erbjuda.
Med anledning av att antalet äldre än 80 år, som behöver särskilt boende
ständigt ökar finns det i dagsläget inte några platser tillgängliga inom
kommunens äldreomsorg för den personkategorin, som motionärerna avser. För att komma tillrätta med efterfrågan på den typ av boende som
motionärerna efterfrågar beslutade kommunfullmäktige den 21 juni 2010,
§ 159, att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att i samarbete med tiohundranämndens förvaltning och i samverkan med berörda intresseorganisationer utreda förutsättningarna för införande av trygghetsboende i Norrtälje kommun.
Med hänvisning till tiohundranämndens yttrande och ovanstående föreslår
den borgerliga majoriteten att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 18, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
27 januari 2011. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget
yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Elisabeth Björk (S) – bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om handläggningstider
för motioner
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses som besvarad med hänvisning till den borgerliga
majoritetens yttrande från den 3 februari 2011.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24
januari 2011, § 27. Motionären önskar att Norrtälje kommun initierar ett
arbete med att slussa och följa lagda motioner med ökat fokus för att korta
handläggningstiderna och snabba på remissvaren från berörda nämnder.
Vidare föreslås att kommunen inför en notering om handläggningstiden på
varje motion inför beslutande kommunfullmäktigesammanträde.
Politiskt yttrande
Dagen efter att en motion lämnats in på fullmäktiges sammanträde diarieförs den av kommunstyrelsekontoret. Därefter tar kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande ställning till vem eller vilka motionen ska
remitteras till. I samband med att motionen remitteras vidare lägger registratorn in i diariet när motionen senast ska vara kommunstyrelsekontoret
tillhanda. Hon tar då hänsyn till respektive nämnds sammanträdeskalender.
Ska motionen handläggas av en handläggare på kommunstyrelsekontoret
så ska svaret inkomma så fort som möjligt med hänsyn till frågans art.

Justerandes sign
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Är tidplanen orimlig ska berörd handläggare anmäla detta till kommunstyrelsekontorets registrator varpå en ny bevakningstid läggs in. När bevakningsdatumet närmar sig går genom diarieföringssystemet en påminnelse per automatik ut till handläggaren och/eller registratorn för berörd
nämnd. Även manuella och muntliga påminnelser registreras. I diariet kan
man följa hela handläggningsförloppet för en motion från det att den lämnats in på kommunfullmäktiges sammanträde till dess att den arkiverats i
kommunens stadsarkiv.
För att snabba på handläggningsprocessen ytterligare har kommunstyrelsekontoret sedan ett år tillbaka lagt ytterligare fokus på motionsfrågorna. Även kommunstyrelsens sekreterare är numera behjälplig vid
beredning av motioner och påminner dessutom regelbundet handläggarna,
ansvariga chefer och nämndsekreterare för att få in motionssvaren i tid.
Av statistik bifogad den borgerliga majoritetens yttrande kan utläsas att
mellan åren 2007 och 2010 är totala antalet besvarade/återremitterade
motioner högre än antalet inlämnade. Den 25 augusti 2008 fanns 65
obesvarade motioner. Vid motionsredovisningen för kommunfullmäktige
den 24 januari 2011 hade antalet minskat till 27 stycken.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten
att motionen kan anses som besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 34, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 3
februari 2011. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) med instämmande av Mats Wedberg (MP) – att motionen
anses som besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 59

13

Dnr KS 11-155 006 (forts)

Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionens andra att-sats om notering av handläggningstiden inför beslutande
kommunfullmäktigesammanträde. I övrigt bifall Berit Janssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om parkering vid
badet i gamla grustaget på vägen mellan Riala och Ledinge trafikplats
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelsekontorets svar från
den 15 februari 2011.

Bakgrund
Kristian Krassman (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 januari 2011, § 25. Längs väg 984 mellan Riala
och Ledinge trafikplats finns ett gammalt grustag som är vattenfyllt och
nyttjas sommartid av många som badplats. För att minska olyckrisken
önskar motionären att kommunen anlägger parkeringsplatser längs med
väg 984.
Politiskt yttrande
I skrivelse daterad den 15 februari 2011 uttalar kommunstyrelsekontorets
teknik och serviceavdelning bland annat att den väg, som motionären avser är en statlig väg där Trafikverket ansvarar för vägområdet (väg och
diken). Huruvida parkeringsplatser ska anläggas inom vägområdet kan
endast Trafikverket besluta om. Marken utanför vägområdet, inklusive
grusgropen, är privatägd. Teknik och serviceavdelningen har varit i kontakt med markägaren som inte är intresserad av att kommunen eller Trafikverket anlägger en parkeringsplats. Ägaren vill inte att grusgropen ska
användas som badplats eftersom badgästerna förstör skogsplantorna och
skräpar ner.
Med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande föreslår den
borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 15 februari 2011 att motionen avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 54, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 15 februari 2011.
___________

Justerandes sign
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Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Maskrosen 1 i
Norrtälje stad
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
1.

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

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Maskrosen 1 i
Norrtälje stad.

Bakgrund
Syftet med planen är att omvandla den befintliga förskoletomten till område
för bostadsändamål för att tillgodose efterfrågan på mark för bostäder.
Föreliggande planförslag medger cirka 58 lägenheter fördelade på två
punkthus. Förslaget har varit utställt mellan den 14 december 2010 och 18
januari 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 februari 2011 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 23 februari 2011, § 29, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
februari 2011.
__________
Justerandes sign
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Godkännande och antagande av detaljplan för Lundås 10:1 och del av
Skärsta 1:64 m.fl. i Häverö-Edebo-Singö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29 samt
att godkänna förslaget till upphävande av strandskydd inom del av
planområdet.

2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5:29 anta detaljplan för Lundås 10:1 och del av Skärsta
1:64 m.fl. i Häverö-Edebo-Singö församling.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2007 att planeringsprocessen för ett
idrottscentrum i Hallstavik skulle inledas. Detaljplanen för den första etappen
söder och öster om Skeboån, som innehöll friluftsbadet antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009. Den nu aktuella detaljplanen omfattar
resterande del av idrottsparken norr och väster om Skeboån och innehåller
fotbollsplaner, ishall, rackethall m.m. Länsstyrelsen har den 11 januari 2011
upphävt strandskyddet för den del, som berörs av rubricerade detaljplan.
Rubricerade planförslag har varit utställt för granskning mellan den 30
november 2010 och den 11 januari 2011.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29 samt att
godkänna förslaget till upphävande av strandskydd inom del av planområdet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 30, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
februari 2011.
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Antagande av taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
m.m.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
(2010:900)
att anta taxa (Norrtälje kommun, Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och
karttaxa) för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagen, enligt
bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsekontorets gemensamma
hemställan från den 8 mars 2011.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
att taxan ska gälla från och med den 2 maj 2011,
att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att gälla från och med den
2 maj 2011 förutom i de delar, som rör brandfarlig vara,
att timavgiften fastställs till 1 170 kronor i 2011 års nivå,
att timavgiften för varje kalenderår (avgiftsår) höjs med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2010 samt
att N-faktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1,2.

Bakgrund
Den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen innebär
att kommunen får flera nya arbetsuppgifter att hantera. För att täcka
kostnaderna för dessa uppgifter har kommunen möjlighet att anta en ny taxa
för ärenden enligt plan- och bygglagen. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tagit fram ett förslag till taxekonstuktion. Med SKL:s förslag som
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grund har bygg- och miljökontoret och kommunstyrelsekontoret arbetat fram
ett förslag till ny taxa. Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 februari
2011, § 36, att hemställa om att kommunfullmäktige i Norrtälje kommun med
stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen antar bilagd taxa (Norrtälje kommun,
Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa) för bygg- och miljönämndens verksamhet inom plan- och bygglagen. De beslutade vidare att
hemställa att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den
2 maj 2011,att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att gälla från
och med den 2 maj 2011 förutom i de delar, som rör brandfarlig vara, att
timavgiften fastställs till 1 170 kronor i 2011 års nivå, att timavgiften för varje
kalenderår (avgiftsår) höjs med en procentsats, som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad
200X samt att N-faktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1,2.
Tjänstemannaberedning
I gemensam skrivelse daterad den 8 mars 2010 föreslår kommunstyrelsekontoret och bygg- och miljökontoret att kommunfullmäktige beslutar med
stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen att anta taxa (Norrtälje kommun,
Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa) för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagen, enligt bygg- och miljönämndens och
kommunstyrelsekontorets gemensamma hemställan. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att taxan ska gälla från och med den 2 maj 2011, att
tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att gälla från och med den 2
maj 2011 förutom i de delar, som rör brandfarlig vara, att timavgiften fastställs
till 1 170 kronor i 2011 års nivå, att timavgiften för varje kalenderår (avgiftsår)
höjs med en procentsats, som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring
i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2010 samt att Nfaktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1,2.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 55, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets och bygg- och
miljökontorets förslag från den 8 mars 2011.
___________
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Principbeslut inom Tiohundranämndens ansvarsområde gällande lagen
om valfrihet (LOV)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå att tiohundranämnden ges möjlighet att inom ramen för nämndens
ansvarsområde enligt reglementet införa LOV inom äldreomsorg, LSS och
socialpsykiatri.

Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 30 mars 2009, § 65, har tiohundranämnden infört ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. LOV innebär att
kommuner kan skapa så kallade valfrihetssystem istället för att upphandla
tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett valfrihetssystem
blir alla utförare som uppfyller myndighetens krav antagna. Det är sedan upp
till kunden att välja vilken utförare man föredrar. För de kunder, som inte gör
ett aktivt val, ska det enligt LOV finnas ett så kallat ickevalsalternativ.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse datera den 23 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att tiohundranämnden ges möjlighet att
inom ramen för nämndens ansvarsområde enligt reglementet införa LOV inom
äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 65, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 23
februari 2011.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 65

22

Dnr KS 10-1452 344

Beviljande av investeringsanslag för anläggande av avloppsledning utmed
Norrvattenledningen på sträckan Bergshamra-Frötuna i Norrtälje
kommun
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 32 500 tkr i investeringsanslag för anläggande
av avloppsledning Bergshamra-Frötuna,
att finansiering sker med egna medel samt
att finansiering av drift- och kapitalkostnader sker inom va-kollektivet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009, § 11, att en vattenledning
ska byggas mellan Norrtälje och Vallentuna samt att kommunen blir medlem i
Kommunalförbundet Norrvatten. Anbud har infordrats på första etappen av
vattenledningen mellan Bergshamra och Frötuna. I samma ledningsgrav som
huvudvattenledningen ska även en avloppsledning läggas så att avloppet från
Bergshamra kan föras till Norrtälje. Detta medför att avloppsreningsverket i
Bergshamra kan läggas ner och övergödningen av Bergshamraviken därmed
minskas. Kostnaderna för föreslagen avloppsledningen regleras inte av avtalet
med Kommunalförbundet Norrvatten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 februari 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen 32 500 tkr i
investeringsanslag för anläggande av avloppsledning Bergshamra-Frötuna,
att finansiering sker med egna medel samt att finansiering av drift- och
kapitalkostnader sker inom va-kollektivet.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 56, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 februari 2011.
__________
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse, bokslut 2010
med en budgetavvikelse på +3 098 tkr, varav taxefinansierad verksamhet
+632 tkr och skattefinansierad verksamhet +2 466 tkr,
att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat
driftanslag med 1 015 tkr för följande projekt:
vht-område i Hallstavik
280 tkr
IT-projekt
735 tkr
att finansiering sker med 280 tkr med medel ur anslaget för utveckling och
exploatering samt med 735 tkr med medel till kommunstyrelsens
förfogande.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
att avsätta del av renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 500 tkr
till fonden för avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö,
Björkholmen och Salmunge avfallsupplag med vardera 500 tkr,
att avsätta renhållningsverksamhetens resterande överskott, 934 tkr, till
renhållningsverksamhetens driftfond,
att va-verksamhetens taxefinansierade underskott med -1 802 tkr, belastar vaverksamhetens driftfond,
att år 2011 till kommunstyrelsen ombudgetera tidigare beviljade
investeringsanslag avseende kartsystem, ombyggnad av vattentank samt
inköp av släpvagnar till räddningstjänsten med 610 tkr samt
att finansiering sker med eget kapital.
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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.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse, bokslut 2010 med en budgetavvikelse på +3 098 tkr, varav
taxefinansierad verksamhet +632 tkr och skattefinansierad verksamhet +2 466
tkr, att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat
driftanslag med 1 015 tkr för följande projekt: vht-område i Hallstavik 280 tkr,
IT-projekt 735 tkr, att finansiering sker med 280 tkr med medel ur anslaget för
utveckling och exploatering samt med 735 tkr med medel till kommunstyrelsens förfogande. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att avsätta
del av renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 500 tkr till fonden för
avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björk-holmen och Salmunge
avfallsupplag med vardera 500 tkr, att avsätta renhållningsverksamhetens
resterande överskott, 934 tkr, till renhållningsverksamhetens driftfond, att vaverksamhetens taxefinansierade underskott med -1 802 tkr, belastar vaverksamhetens driftfond, att år 2011 till kommunstyrelsen ombudgetera
tidigare beviljade investeringsanslag avseende kartsystem, ombyggnad av
vattentank samt inköp av släpvagnar till räddningstjänsten med 610 tkr samt att
finansiering sker med eget kapital.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 57, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
8 februari 2011.
_____________
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Årsredovisning 2010 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella
ändringar i årsredovisningen för 2010 samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma till delårsrapport 1
2011 med en analys av de investeringsprojekt, som förväntas överstiga
beslutad budget med mer än 20%.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och årsredovisning för 2010,
att avsätta del av renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 500 tkr
till fonden för avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björkholmen och Salmunge avfallsupplag med vardera 500 tkr,
att avsätta renhållningsverksamhetens resterande överskott, 934 tkr, till
renhållningsverksamhetens driftfond,
att va-verksamhetens taxefinansierade underskott med -1 802 tkr, belastar
va-verksamhetens driftfond,
att avsätta 100 000 tkr av balanskravsresultatet för kommande pensionsutbetalningar,
att avsätta 20 000 tkr av balanskravsresultatet till underhållsfond,
att överföra 27 000 tkr av balanskravsresultatet till 2011 samt
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att avsätta 5 000 tkr ur balanskravsresultatet för kommande satsning på
elevdatorer.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en
helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart
en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Delårsboksluten och årsboksluten innefattar även en koncernredovisning.
Kommunens resultat 2010 uppgick till 189,7 mkr. Resultat enligt balanskrav
uppgick till ca 20 mkr efter avsättningar till kommande pensioner och
underhållsfond. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 121 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra
erforderliga redaktionella ändringar i årsredovisningen för 2010 samt att
uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma till delårsrapport 1 2011
med en analys av de investeringsprojekt, som förväntas överstiga beslutad
budget med mer än 20%. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna bokslut och årsredovisning för 2010, att avsätta del av renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 500 tkr till fonden för
avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björk-holmen och Salmunge
avfallsupplag med vardera 500 tkr, att avsätta renhållningsverksamhetens
resterande överskott, 934 tkr, till renhållningsverksamhetens driftfond, att vaverksamhetens taxefinansierade underskott med -1 802 tkr, belastar vaverksamhetens driftfond, att avsätta 100 000 tkr av balanskravsresultatet för
kommande pensionsutbetalningar, att avsätta 20 000 tkr av balanskravsresultatet till underhållsfond, att överföra 27 000 tkr av balanskravsresultatet
till 2011 samt att avsätta 5 000 tkr ur balanskravsresultatet för kommande
satsning på elevdatorer.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 58, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
25 februari 2011. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
_______________
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Redovisning av kommunstyrelsens internkontroll 2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisad internkontroll för kommunstyrelsen samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidta de åtgärder, som föreslås
i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 februari 2011.

Bakgrund
Den 19 februari 2001, § 52, antog kommunfullmäktige Norrtälje kommuns
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I reglementet anges
att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen samt att resultatet ska rapporteras till nämnden årligen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad internkontroll för kommunstyrelsen samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidta de åtgärder,
som föreslår i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 22 februari
2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 60, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
22 februari 2011.
____________
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Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta internkontrollplan för kommunstyrelsekontoret för år 2011.

Bakgrund
För att klarlägga om lagar, föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer
följs beslutade kommunfullmäktige den 19 februari 2001, § 52, att anta
Norrtälje kommuns reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
I reglementets 7 § står att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsekontoret för år 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 61, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
24 februari 2011.
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Krisberedskap för kommunstyrelsekontorets avdelning näringsliv och
kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att införa beredskap för kommunstyrelsekontorets avdelning näringsliv och
kommunikation under vardagar mellan klockan 16.30 och 22.00 samt på
helger mellan klockan 08.00 och 18.00,
att anslå 100 000 kr/år för utökade driftkostnader,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande 2011 samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta hänsyn till ovanstående kostnad
i kommande budgetarbete för 2012-2014.

Bakgrund
I krishantering anses förmåga att samla in, strukturera och förmedla
information som avgörande. Norrtälje kommun har för närvarande ingen
beredskap för att publicera på den egna webbplatsen utanför kontorstid.
Föreliggande förslag innebär en informationsberedskap motsvarande den
som i dag finns för IT-driften, vilket innebär att webben inte bara fungerar
tekniskt utan även kan fyllas med relevant innehåll i en kris eller vid
extraordinära händelser.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att införa beredskap för kommunstyrelsekontorets
avdelning näringsliv och kommunikation under vardagar mellan klockan 16.30
och 22.00 samt på helger mellan klockan 08.00 och 18.00, att anslå 100 000
kr/år för utökade driftkostnader, att finansiering sker med kommunstyrelsens
anslag till förfogande 2011 samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta
hänsyn till ovanstående kostnad i kommande budgetarbete för 2012-2014.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 19, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 28
januari 2011.
___________
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Godkännande av nyttjarättsavtal avseende Räfsnäs hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Refsnäs Hamnförening
ekonomisk förening och Norrtälje kommun, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 28 januari 2011.

Bakgrund
Refsnäs Hamnförening Ekonomisk förening har drivit Räfsnäs hamn med stöd
av ett upplåtelseavtal från 1993/94. Förhållandena har emellertid förändrats så
mycket sedan den ursprungliga upplåtelsen att det bedömts lämpligt att skriva
om avtalet. Förslag till ett nytt avtal har upprättats mellan Refsnäs Hamnförening ekonomisk förening och Norrtälje kommun. Avtalet innebär i korthet
att kommunen upplåter hela markområdet vid Räfsnäs hamn, inklusive
kommunens byggnader, till föreningen utan ersättning. Nyttjanderättsområdet
får användas för hamnverksamhet och parkering. Föreningen åtar sig att driva
hamnen och svara för kostnaderna för nyttjanderättsområdet men får i gengäld
tillgodogöra sig intäkterna.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till nyttjanderättsavtal
mellan Refsnäs Hamnförening ekonomisk förening och Norrtälje kommun.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 20, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 28
januari 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 72

34

Dnr KS 11-073 455

Investering 2011 – Ombyggnad av latrinstationen på Salmunge
avfallsanläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 3 700 tkr för ombyggnad av latrinstationen på Salmunge,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2011 samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.

Bakgrund
Latrinstationen på Salmunge tar emot cirka 800 ton latrin/år. Vid arbetsmiljöverkets inspektion på Salmunge avfallsanläggning den 7 juni 2010 upptäcktes
en del brister i arbetsmiljön bland annat vid hantering av latrin.
Tjänstemannaberedning
För att säkerställa arbetsmiljön vid omhändertagande av latrin vid Salmunge
avfallsanläggning föreslår kommunstyrelsekontoret i skrivelse daterad den 20
januari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att anslå 3 700 tkr för ombyggnad
av latrinstationen på Salmunge, att finansiering sker med kommunstyrelsens
anslag för anläggningsinvesteringar 2011 samt att finansiering av drift och
kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 22, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
20 januari 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 73

35

Dnr KS 09-330 141

Återkallande av ansökan om medel för projektet ”Hästriket
Roslagen/Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att återkalla ansökan om medel för projektet ”Hästriket Roslagen/Utveckla
hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2010 att godkänna ansökan om medel
hos länsstyrelsens landsbygdsprogram för rubricerade projekt. Initiativtagarna
till projektet vill nu att ansökan återkallas eftersom projektet ska genomföras
inom ramen för Leaderprogrammet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att återkalla ansökan om medel för projektet
”Hästriket Roslagen/Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 37, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
5 februari 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 74

36

Dnr KS 11-267 049

Beviljande av lån till Väddö IF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att låna ut 9 684 750 kr med en årlig amortering om 333 000 kr till Väddö IF
så att de kan lösa befintliga lån hos Roslagens Sparbank,
att bevilja Väddö IF amorteringsfrihet under år 2011 samt
att begära av Väddö IF att till kommunstyrelsen senast under oktober 2011
presentera en hållbar ekonomisk plan för kommande år.

Bakgrund
Norrtälje kommun beviljade den 28 maj 2001 Väddö IF kommunal borgen för
ett lån om 11,1 mkr så att de kunde bygga idrottshallen Vikingahallen. Lånet
skulle amorteras med 333 tkr per år. Hallen hyrs för närvarande bland annat av
kommunen så att eleverna i Norrsundsskolan kan nyttja den som gymnastiksal.
På grund av ekonomiska svårigheter har Väddö IF tillskrivit kommunen med
en begäran om hjälp. Kommunen har sedan hallen byggdes beviljat föreningen
amorteringsfrihet vid fem tillfällen. Föreningen har totalt amorterat 1,4 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att låna ut 9 684 750 kr med en årlig amortering om
333 000 kr till Väddö IF så att de kan lösa befintliga lån hos Roslagens
Sparbank, att bevilja Väddö IF amorteringsfrihet under år 2011 samt att begära
av Väddö IF att till kommunstyrelsen senast under oktober 2011 presentera en
hållbar ekonomisk plan för kommande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 74

37

Dnr KS 11-267 049 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 38, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 7
februari 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 75

38

Dnr KS 10-2152 007

Besvarande av revisorernas granskning av kommunens strategier för
chefsförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram riktlinjer för när
rekryteringskonsult ska anlitas samt för rekrytering och avveckling av
chefer,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram kommunövergripande
kompetensutvecklingsplan för nyrekryterade och befintliga chefer.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens strategier
för chefsförsörjning. Av revisionsrapporten framgår att kommunen bör ta fram
strategier för rekrytering, utveckling och avveckling av chefer. Vidare påpekas
att det bör finnas riktlinjer för när en rekryteringskonsult ska anlitas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram
riktlinjer för när rekryteringskonsult ska anlitas samt för rekrytering och
avveckling av chefer, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram
kommunövergripande kompetensutvecklingsplan för nyrekryterade och
befintliga chefer.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 40, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24
januari 2011.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 76

39

Dnr KS 11-343 002

Tecknande av Norrtälje kommuns firma
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) eller vid
dennes frånvaro kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C)
att i förening med kommundirektören Tommie Eriksson eller i dennes
frånvaro kommunstyrelsekontorschefen Gunnel Löfqvist samt gällande
ärenden avseende kommunal ekonomisk redovisning koncernredovisningschefen Lena Stockman teckna Norrtälje kommuns firma.

Bakgrund
Med anledning av organisationsförändringar och långtidssjukskrivningar av
berörda tjänstemän har bemyndigandet avseende tecknande av Norrtälje
kommuns firma setts över.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell
Jansson (M) eller vid dennes frånvaro kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Berit Jansson (C) att i förening med kommundirektören Tommie Eriksson eller
i dennes frånvaro kommunstyrelsekontorschefen Gunnel Löfqvist samt
gällande ärenden avseende kommunal ekonomisk redovisning koncernredovisningschefen Lena Stockman teckna Norrtälje kommuns firma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 41, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 9
februari 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 77

40

Dnr KS 09-375 251

Preliminärt markanvisningsavtal med Bromskärs Hamnförening gällande
Bromskärs hamn, fastigheten Oxhalsö 1:125
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna preliminärt markanvisningsavtal med Bromskärs Hamnförening
gällande Bromskärs hamn, fastigheten Oxhalsö 1:125, som bilagts
kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 11 februari 2011.

Bakgrund
Upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal reglerar upplåtelse av
mark- och vattenområden inom fastigheten Oxhalsö 1:125 avseende den del i
detaljplanen för Bromskärs hamn, som avser småbåtshamnen samt ett
tillhörande parkeringsområde. Avtalet reglerar kvarstående förutsättningar
gällande utbyggnaden av hamnanläggningen, miljötillstånd, tidplan,
samordning, finansiering m.m.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminärt markanvisningsavtal med
Bromskärs Hamnförening gällande Bromskärs hamn, fastigheten Oxhalsö
1:125.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 42, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
februari 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 78

41

Dnr KS 07-653 251

Förlängning av preliminärt markanvisningsavtal med Seniorgården ang
Båtsman
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tilläggsavtal nr 1 till preliminärt markanvisningsavtal gällande
områden av fastigheten Tälje 4:13 m.fl. (Båtsman) tecknat med Seniorgården AB.

Bakgrund
Parterna tecknade ett preliminärt markanvisningsavtal den 23 februari 2010
och den 10 maj 2010 under förutsättning att berörda områden prövas lämpliga
för bostäder enligt pågående detaljplanering. Under samrådsförfarandet har
länsstyrelsen ställt krav på att arkeologiska undersökningar genomförs. Detta
innebär att utställningen av detaljplanen blir försenad, vilket i sin tur medför
att det preliminära markanvisningsavtalet måste förlängas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtal nr 1 till preliminärt
markanvisningsavtal gällande områden av fastigheten Tälje 4:13 m.fl.
(Båtsman) tecknat med Seniorgården AB.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 43, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
februari 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 79

42

Dnr KS 10-1977 042

Besvarande av socialnämndens begäran om utökad investeringsbudget för
2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att investering i ärendehanteringssystem om 900 tkr hanteras inom godkänd
IT-investeringsbudget,
att socialnämndens begäran om anslag för investering i möbler i konferensrum i Diamanten motsvarande 200 tkr hanteras i budgetarbetet för 20122014 samt
att återstående del av begäran om medel behandlas under KS § 81.

Bakgrund
Socialnämnden har inkommit med en begäran om investeringsmedel för
ärendehanteringssystem samt inventarier till ett sammanlagt värde av 1 815
tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 januari att
kommunstyrelsen beslutar att investering i ärendehanteringssystem om 900 tkr
hanteras inom godkänd IT-investeringsbudget, att socialnämndens begäran om
anslag för investering i möbler i konferensrum i Diamanten motsvarande 200
tkr hanteras i budgetarbetet för 2012-2014 samt att återstående del av begäran
om 715 tkr besvaras vid senare tillfälle eftersom den delen av begäran är
avhängigt beslut, som ännu inte fattats.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2011, § 21, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12
januari 2011.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 80

43

Dnr KS 11-34 252

Förvärv av fastigheten Tor 20 (Rodret), Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köp av fastigheten Tor 20 enligt upprättat köpekontrakt med
Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB under namnändring till Campus
Roslagen AB.

Bakgrund
Enligt borgerliga handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod ska
Campus Roslagen AB koncentrera sitt fastighetsinnehav och förvaltning av
fastigheter till Campus Roslagen AB.
Fastigheten Tor 20 har ett strategiskt läge vid bussterminalen, vilket motiverar
ett kommunalt ägande av fastigheten. Socialnämnden och tiohundranämnden
kommer att inrätta en specialmottagning för unga med missbruks- och
beroendproblematik, en så kallad MiniMaria, i fastigheten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köp av fastigheten Tor 20 enligt
upprättat köpekontrakt med Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB under
namnändring till Campus Roslagen AB.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 44, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
februari 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 81

44

Dnr KS 10-1977 042

Socialnämndens begäran om utökad investeringsbudget för 2011 avseende
verksamhet i Rodret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka socialnämndens begäran om 485 tkr för investeringar i
byggnaden Rodret,
att finansiering sker med kommunstyrelsens medel för investeringar samt
att samtliga driftkostnader finansieras inom socialnämndens befintliga ram.

Bakgrund
Socialnämnden har inkommit med en begäran om investeringsmedel för bland
annat möbler, larm och teknisk utrustning till ”Rodret” där ett ”Mini-Maria”
ska inrättas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka socialnämndens begäran om 485 tkr för
investeringar i byggnaden Rodret, att finansiering sker med kommunstyrelsens
medel för investeringar samt att samtliga driftkostnader finansieras inom
socialnämndens befintliga ram.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 62, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
12 januari 2011.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 82

45

Dnr KS 10-1063 553

Sjövärnskårens ansökan om befrielse från hamnavgift i Norrtälje hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att så länge som avtalet mellan Roslagens Sjövärnskår och Norrtälje
kommuns räddningstjänst gäller godkänna att Sjövärnskårens fartyg
befrias från hamnavgift på sätt och omfattning som beslutas av
kommundirektören.

Bakgrund
Roslagens Sjövärnskår har ansökt om befrielse från hamnavgiften för två
fartyg i Norrtälje hamn. Enligt en tidigare överenskommelse mellan
kommunen och Sjövärnskåren har kommunen möjlighet att nyttja kårens
resurser i samband med hjälpinsatser.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att så länge som avtalet mellan Roslagens
Sjövärnskår och Norrtälje kommuns räddningstjänst gäller godkänna att
Sjövärnskårens fartyg befrias från hamnavgift på sätt och omfattning som
beslutas av kommundirektören.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 45, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11
februari 2011.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 83

46

Dnr KS 11-345 041

Förslag till prioritering av planerat underhåll samt vissa verksamheter
inom planering och utveckling
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja kommunstyrelsekontoret 500 tkr 2011 för försköning av Norrtälje
stad enligt fastställt borgerligt handlingsprogram samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och
utveckling 2011.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
I kommunens budgetjusteringar för 2011 ingår en reduktion av medel för
planerat underhåll och vissa verksamheter och projekt inom planering och
utveckling. Samtliga medel för planerat underhåll på fastigheter och gata/park
samt för bryggor, Agenda 21, naturvård, Färsna gård och internationella frågor
(regional utveckling) har i kommunstyrelsens verksamhetsplan lyfts ut ur
avdelningarna för särskild prioritering i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att återkomma med prioriteringar av
medel för planerat underhåll och vissa verksamheter och projekt inom
planering och utveckling.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 februari 2011att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunstyrelsekontoret 500 tkr 2011 för
försköning av Norrtälje stad enligt fastställt borgerligt handlingsprogram samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 83

47

Dnr KS 11-345 041 (forts)

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och
utveckling 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 48 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 15
februari 2011. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. De lämnade även in en protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall kommunstyrelsekontorets förslag.
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att bevilja
kommunstyrelsekontoret 100 tkr för försköning av Rimbo centrum, 100 tkr för
försköning av Hallstaviks centrum samt 100 tkr för försköning av Älmsta att
finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och
utveckling 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Janssons yrkande.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 84

48

Dnr KS 11-112 430

Ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att hos länsstyrelsen ansöka om bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA)
enligt bilaga, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den
27 januari 2011.

Bakgrund
Sedan 2004 har kommuner kunnat ansöka om statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Bidraget kan bara sökas av kommuner men andra
organisationer kan driva eller medverka i projekten. I rubricerad ansökan ingår
fyra projekt. Norrtälje Naturvårdsförening ansvarar för tre projekt och
Roslagens Ornitologiska Förening ansvarar för ett. Den gemensamma ansökan
omfattar totalt 718 tkr varav 402 tkr ansöks som statligt bidrag.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om bidrag för lokala
naturvårdsprojekt (LONA) enligt bilaga, som bifogats kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 27 januari 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 63, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
27 januari 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 85

49

Dnr KS 11-217 430

Besvarande av länsstyrelsens remiss om förvaltningsplan för stora
rovdjur i Stockholms län, förvaltningsperioden 2011-2015
Mats Wedberg (MP) och Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som Norrtälje kommuns yttrande över Förvaltningsplan för stora rovdjur
i Stockholms län överlämna skrivelse bifogad kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 9 februari 2011 med tillägget under rubriken Ersättning
för angrepp och stängsel, sista stycket, att stängslen ska vara rovdjursavvisande.

Bakgrund
De stora rovdjuren i Europa är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv. Sveriges
riksdag har beslutat att Sverige ska ta ansvar för att björn, varg, järv, lodjur
och kungsörn finns i ett så stort antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den
svenska faunan och att arterna kan sprida sig i sina naturliga utbredningsområden.
Länsstyrelsen i Stockholms län önskar kommunens yttrande över förslag till
Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län för perioden 2011-2015.
Planen beskriver rovdjurssituationen i dagsläget, mål för förvaltning, åtgärder
för att nå dit och strategier för uppföljning.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att som Norrtälje kommuns yttrande över
Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län överlämna skrivelse
bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9 februari 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 85
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Dnr KS 11-217 430 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 64, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
9 februari 2011.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Hans Andersson (FP) – att under rubriken Ersättning för angrepp och stängsel,
sista stycket lägga till att stängslen ska vara rovdjursavvisande. I övrigt bifall
till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden proposition på bifall eller avslag på Hans Anderssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Anderssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 86
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Dnr KS 10-1127 106

Undertecknande av överenskommelse angående in- och utskrivning i
slutenvården
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att underteckna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och
utskrivning i slutenvården.

Bakgrund
Bestämmelser om samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården finns i lag
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
samt i Socialstyrelsens föreskrift ”Samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i slutenvård” (SOSFS 2005:27). Stockholms läns landsting och
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) tog våren 2007 fram en överenskommelse kring rutiner vid in- och utskrivning i slutenvården. KSL
beslutade den 10 juni 2010 att rekommendera länets kommuner att anta
överenskommelsen. Tiohundranämnden beslutade den 21 oktober 2010 att
anta överenskommelsen. Ärendet har därefter överlämnats till kommunstyrelsen för beslut om undertecknande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 februari 2011
att kommunstyrelsen beslutar att underteckna överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående
samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 66, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
25 februari 2011.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 87

52

Dnr KS 11-469 293

Begäran om driftanslag till renoveringsåtgärder vid Matrosen (ROS) för
att möjliggöra uthyrning till TioHundra AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 650 tkr till kommunstyrelsekontoret för renoveringsåtgärder vid
Matrosen så att uthyrning av lokaler till TioHundra AB kan ske samt
att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag
till lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
Enligt punkt 27 i det borgerliga handlingsprogrammet för mandatperioden
2011-2014 ska samverkan mellan hälso- och sjukvård samt vård- och omsorgsverksamheterna utvecklas. Verksamheten vid ROS ska också utvecklas.
För att möjliggöra en utökning av poliklinisk verksamhet på Norrtälje sjukhus
har TioHundra AB framfört önskemål om att få hyra lokaler vid Matrosen
(ROS) för vissa verksamheter inom demensvården, som i dag är placerade på
Norrtälje sjukhus.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 februari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 650 tkr till kommunstyrelsekontoret för
renoveringsåtgärder vid Matrosen så att uthyrning av lokaler till TioHundra
AB kan ske samt att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 67, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 februari 2011.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 88
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Dnr KS 11-338 001

Val av ledamöter till näringslivsrådet
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) till ordförande i
näringslivsrådet,
att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) och 2:e vice
ordförande Elisabeth Björk (S) till ledamöter i rådet,
att kalla ordföranden i kommunens företagarföreningar att representera
företagen i näringslivsrådet,
att upphäva näringslivsrådets stadgar från 1979 och 1986 samt
att anta arbetsordning enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 10 januari 2011.

Bakgrund
Norrtälje kommuns näringslivsråd är ett samverkansorgan där företrädare för
kommunen och näringslivets representanter träffas ett par gånger per år för
samråd och utbyte av erfarenheter.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 januari 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson
(M) till ordförande i näringslivsrådet, att utse kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Berit Jansson (C) och 2:e vice ordförande Elisabeth Björk (S) till
ledamöter i rådet, att kalla ordföranden i kommunens företagarföreningar att
representera företagen i näringslivsrådet, att upphäva näringslivsrådets stadgar
från 1979 och 1986 samt att anta arbetsordning enligt kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 10 januari 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 88

54

Dnr KS 11-338 001 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 februari 2011, § 35, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
januari 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 89
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Dnr KS 11-81 102

Val av representant till den lokala referensgruppen för slutförvaringsprojekt i Östhammars kommun
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) till Norrtälje
kommuns representant i referensgruppen för slutförvaringsprojektet i
Östhammars kommun.

Bakgrund
I och med att Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) beslut att ansöka om
tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun har
Östhammars kommun upprättat en organisation för projektet. Tidigare
organisation har haft en referensgrupp kopplad till arbetet med att granska och
informera om processen. Referensgruppen har därefter utökats och bemannats
med representanter från samtliga partier i Östhammars kommunfullmäktige,
representanter från lokala organisationer och grannkommuner. I fördelningen
av ansvar mellan kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande har de
delat arbetsuppgifterna så att kommunstyrelsens ordförande företrädesvis
ansvarar för kontakterna med kommunerna söderut och vice ordföranden
ansvarar för kontakterna med kommunerna norrut.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 72, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit
Jansson (C) till Norrtälje kommuns representant i referensgruppen för slutförvaringsprojektet i Östhammars kommun.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 90

56

Dnr KS 11-81 102

Val av representant i stiftelsen Roslagens Ungdomsboende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Åke Sandberg (M) som kommunens representant i stiftelsen
Roslagens Ungdomsboende.

Bakgrund
Roslagens sparbank har i syfte att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt i
Roslagen genom att ge ungdomar möjlighet att bo kvar på hemorten, bildat en
näringsdrivande stiftelse med syfte att i Roslagen förvärva, uppföra och
förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva
anordningar. Enligt stiftelseförordnandet ska styrelsens ledamöter utses och
entledigas av huvudmännen i Roslagens Sparbank. Mandattiden är 2 år.
Norrtälje kommun ska utse en styrelseledamot för en mandatperiod, fyra år.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 mars 2011, § 73, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att utse Åke Sandberg (M) som kommunens
representant i stiftelsen Roslagens Ungdomsboende.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 91

57

Dnr KS 1

Anmälan om delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 10 läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Tommie Eriksson
2 ärenden enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 2
Delegat: Gunnel Löfqvist
1 ärende enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 3
Delegat: Annica Johansson
2 ärenden enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 4
Delegat: Lars Härlin
21 ärenden enligt förteckning 2011-03-01 och 2011-02-04.
Bilaga 5
Delegat: Leif Klasson
1 ärende enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 6
Delegat: Henning Richardsson
2 ärenden enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 7
Delegat: Robert Klingvall
9 ärenden enligt förteckning 2011-02-22.
Bilaga 8
Delegat: Carola Telenius
94 ärenden enligt förteckning 2011-02-22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

KS § 91

58

Dnr KS 1

Bilaga 9
Delegat: Christer Bergh
3 ärenden enligt förteckning 2011-03-03.
Bilaga 10
Delegat: Kennet Andersson
26 ärenden enligt förteckning 2011-03-03.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

59

KS § 92
Protokoll

Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2011-01-19, 2011-01-26, 2011-02-09 och 2011-02-23.
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-07.
Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-01-24.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-21

60

KS § 93
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Länsstyrelsens förordnande av begravningsombud.
Energimyndighetens beslut om medel för projektet Energi- och klimatrådgivning i Norrtälje kommun. Dnr KS 11-332 379.
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande om överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Lansting om stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område.
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande om överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Lansting om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet.
Kommunförbundet Stockholms Läns uppmaning om uppsägning av avtal för
den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
Kommunalförbundet Norrvattens protokoll 2011-02-02.
Miljörådets protokoll 2010-12-14.
Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde 2010-12-15.
Protokoll från styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB:s sammanträde
2011-02-02.
Veolia vattens kvartalsrapporter från avloppsreningsverken i Norrtälje kommun.
Upphandling av entreprenad för administration, drift och underhåll av gator,
parker och hamn inklusive vinterväghållning på tomtmark på kommunens fastigheter inom Norrtälje kommun. (Brysselannonsen).
Miljörådets verksamhetsberättelse 2007-2010.
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

