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KS § 249
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
6 december 2011.
_________
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Dnr KS 11-2057 046

Fastställande av låneram för 2012 samt målsättning för upplåning
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att för 2012 fastställa en total låneram för kommunen på 2 400 mkr inklusive
koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2012 i koncernen fastställs till 2 200 mkr
exklusive koncernkredit,
att för 2012 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 250 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 850 mkr samt
att godkänna att Norrtälje Kommunhus AB får tillskjuta maximalt 2 mkr i
villkorat aktieägartillskott till Norrtälje Sportcentrum AB.

Bakgrund
Finanspolicyn för Norrtälje kommun och de helägda bolagen anger att
kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inklusive koncernkredit. För 2012 föreslås en total låneram på 2 400 mkr för kommunen samt en
målsättning för koncernen på 2 200 mkr.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 november 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att för 2012 fastställa en total låneram för
kommunen på 2 400 mkr inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal
upplåning 2012 i koncernen fastställs till 2 200 mkr exklusive koncernkredit,
att för 2012 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 250 mkr inklusive extern upplåning för moderbolaget, att uppdra till
Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive dotterbolag om
maximalt totalt 1 850 mkr samt att godkänna att Norrtälje Kommunhus AB får
tillskjuta maximalt 2 mkr i villkorat aktieägartillskott till Norrtälje Sportcentrum AB.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 362 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 november 2011.
___________

Justerandes sign
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Dnr KS 11-2066 532

Förskottering av medel för infrastrukturutredningar Spårbunden
regional kollektivtrafik till Stockholm Nordost (järnvägsutredning i
länsplan)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förskottering av medel för utredningar om regional spårtrafik till
Stockholm Nordost i enlighet med förslag från Stockholm Nordost,
att bevilja kommunstyrelsen maximalt 241 tkr årligen för räntekostnader för
2012-2013,
att uppdra till kommunstyrelsen att genom kommunstyrelsekontoret beräkna
och inarbeta årliga räntekostnader till och med 2017 i kommande
budgetarbete samt
att finansiering sker med eget kapital.

Bakgrund
År 2008 presenterades en förstudie, Spårburen kollektivtrafik i Stockholm
Nordost, för en framtida regional och kapacitetsstark spårtrafik - Roslagspilen.
Förstudien utarbetades gemensamt av dåvarande Banverk, Vägverk, SL, Regionplane- och trafikkontoret, Solna Stad och Stockholm Nordost - med kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Länsstyrelsen har i sin gällande Länsplan avsatt statliga medel år 2017 - 20
miljoner kronor - för utredning av Roslagpilen, dvs. en regional spårlösning till
Stockholm Nordost. Om utredningsarbetet kommer igång först 2017 kommer
inte resultat och förslag från dessa nya utredningar kunna beaktas i den nya
statliga åtgärdsplanen. Nordostkommunernas krav skulle då få vänta ytterligare
en planeringsomgång. För att undvika detta föreslår Stockholm Nordost att de
sex kommunerna gemensamt förskotterar de i Länsplanen angivna medlen så
att utredningsarbetet kan komma igång tämligen omgående. En ansökan till
staten om förskottering bör därför göras före kommande årsskifte 2011 - 2012.
Justerandes sign
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 november 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna förskottering av medel för
utredningar om regional spårtrafik till Stockholm Nordost i enlighet med
förslag från Stockholm Nordost, att bevilja kommunstyrelsen maximalt 241 tkr
årligen för räntekostnader för 2012-2013, att uppdra till kommunstyrelsen att
genom kommunstyrelsekontoret beräkna och inarbeta årliga räntekostnader till
och med 2017 i kommande budgetarbete samt att finansiering sker med eget
kapital.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 383 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 november 2011.
_________________
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Dnr KS 11-2058 046

Avsteg från finanspolicyn avseende placering av pensionsmedel
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att medge ett avsteg från gällande finanspolicy och medge att kommunstyrelsen får avsluta placeringen av pensionsmedel hos SEB och istället
placera 150 mkr på kommunkoncernens koncernkonto och därmed
återlåna 150 mkr till verksamheten.

Bakgrund
Grundprincipen för förvaltning av avsatta medel till pensionsfonden är att de
avsatta medlen främst ska placeras i realränteobligationer och att en begränsad
del ska placeras i aktier. Aktiemarknaden är för närvarande extremt instabil
och risken är mycket stor att förväntad avkastningen uteblir.
Kommunen har per det datum då tillgångarna ska placeras inga externa lån,
dock uppgår kommunkoncernens låneportfölj till cirka 1 400 mkr. För att
kunna finansiera den likviditetsmässiga avsättningen till pensionsfonden
behöver kommunen låna 150 mkr.
Tjänstemannaberedning
För att uppnå en säkrare och högre avkastning på de pensionsmedel som ska
avsättas föreslår kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 3 november
2011 att kommunfullmäktige beslutar att medge ett avsteg från gällande
finanspolicy och medge att kommunstyrelsen får avsluta placeringen av
pensionsmedel hos SEB och istället placera 150 mkr på kommunkoncernens
koncernkonto och därmed återlåna 150 mkr till verksamheten.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 363 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3 november 2011.
__________
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Dnr KS 11-2025 106

Antagande av avtal om gemensamt handläggningsuppdrag enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar inte i
beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat avtal om handläggningsuppdrag enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november 2011.

Bakgrund
Kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm har utarbetat ett
förslag till överenskommelse som innebär samlokalisering av alkoholhandläggningen, tillsyn enligt tobakslagen och den kommunala kontrollen av
efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Förhandling enligt 11 § MBL ägde rum den 22 november 2011. Beröra
organisationer hade inget att erinra mot organisationsförändringen.
Socialnämnden behandlar ärendet den 15 december 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat avtal om handläggningsuppdrag
enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria
läkemedel bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november
2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 364 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 8 november 2011. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte
i beslutet.
___________

Justerandes sign
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Antagande av gemensam taxa för handläggning, tillsyn och kontroll enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria
läkemedel i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria
läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2012 enligt bilaga
tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november 2011,
att Norrtälje kommuns avgifter, antagna av kommunfullmäktige den 15 juni
2009, för tillsyn och kontroll enligt alkohollagen och tobakslagen upphör
att gälla när den nya taxan träder i kraft samt
att Norrtälje kommuns avgifter, antagna av kommunfullmäktige den 29 mars
2010, om handel med receptfria läkemedel upphör att gälla när den nya
taxan träder i kraft.

Bakgrund
Kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm har utarbetat ett
förslag till överenskommelse om samlokalisering av alkoholhandläggningen,
tillsyn enligt tobakslagen och den kommunala kontrollen av efterlevnaden av
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Även ett förslag till
gemensam taxa har utarbetats.
Förslag till taxa behandlades av socialnämnden den 17 november 2011.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för kommunens handläggning,
tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning
av receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2012 enligt bilaga
tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 8 november 2011, att
Norrtälje kommuns avgifter, antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2009,
för tillsyn och kontroll enligt alkohollagen och tobakslagen upphör att gälla när
den nya taxan träder i kraft samt att Norrtälje kommuns avgifter, antagna av
kommunfullmäktige den 29 mars 2010, om handel med receptfria läkemedel
upphör att gälla när den nya taxan träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 365 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 8 november 2011.
____________
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Antagande av revidering av Policy för upphandling samt Riktlinjer för
upphandling
Vänsterpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ”Policy för upphandling”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till ”Riktlinjer för upphandling”
med tillägget under punkt 3.4 att kommunen löpande ska kontrollera att
ingångna avtal följs, att leverantörerna sköter skatter, sociala avgifter och
inte på annat sätt bryter mot gällande lagstiftning.
Reservationer och protokollsanteckningar
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
och lämnar en protokollsanteckning. Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande och lämnar en protokollsanteckning.

Bakgrund
Mot bakgrund av vad som framkommit vid KPMG:s revision av de helägda
bolagens upphandlingsfunktion beslutade kommunstyrelsen den 26 april 2011
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att revidera ”Policy för upphandling”
samt ”Anvisningar för upphandlingar” så att även de kommunala bolagen
inkluderas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 oktober 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att anta ”Policy för upphandling” samt godkänna
Justerandes sign
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”Riktlinjer för upphandling”. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att anta
”Riktlinjer för upphandling” under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner ”Riktlinjer för upphandling”.
De kommunala bolagen och kommunens förvaltningskontor har fått möjlighet
att yttra sig över förslag till ”Policy för upphandling” och ”Riktlinjer för
upphandling”.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 november 2011, § 342 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 21 oktober 2011. Socialdemokraternas ledamöter reserverade si
mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnade en protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – i ”Policy för upphandling” vill vi tillföra sociala krav i
sista punkten. Punkt 9 i ”Riktlinjer” kompletteras med sociala krav, vilket
innebär att kommunen kräver att minimibestämmelserna i gällande
kollektivavtal för branschen ska tillämpas för de anställda.
Mats Wedberg (MP) – att Norrtälje kommun följer lagen enligt LOU
”Upphandlade myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid
offentlig upphandling och upphandlingens art motiverar detta”, att sociala
hänsyn används bland annat som ett medel att skapa arbete för de som står
långt från arbetsmarknaden.
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

2011-12-05

KS § 256

16

Dnr KS 11-790 875

Godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns
museum.

Bakgrund
Stiftelsen Stockholms läns museum anhåller om Norrtälje kommuns
godkännande av stiftelsens stadgeändringar avseende firmatecknare och
revisorer. Stadgeändringen innebär att ordföranden inte personligen behöver
vara tillgänglig varje gång museet skickar den månatliga redovisningen till
Skatteverket eller vid utkvittering av utbetalningar eller försändelser på posten.
Stiftelsen har tillkommit genom en överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting, kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Södertälje, Stockholms stad och
Stockholms läns hembygdsförbund. Stiftelsen har till ändamål att bedriva
vetenskaplig insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom
kulturminnesvården och museiverksamheten i länet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 oktober 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna stadgeändringar för
Stiftelsen Stockholms läns museum.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 november 2011, § 341 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 18 oktober 2011.
______________
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Samverkansavtal mellan kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna
Österåker gällande ett gemensamt överförmyndarkansli
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att kommundirektören får delegation att underteckna ett samarbetsavtal med
berörda kommuner om en gemensam tjänstemannaorganisation för
överförmyndarnas verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
den 7 november 2011, § 334.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011, § 334 att Norrtälje
kommun ska medverka i bildandet av ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker med start den 1 januari 2012. I samma beslut fick kommunstyrelsen i
uppdrag att teckna ett samverkansavtal med berörda kommuner.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får delegation att underteckna ett samarbetsavtal med berörda kommuner om en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnas verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 7 november 2011, § 334.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 377 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 november 2011.
____________
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Avtal om larm/ledning vid räddningsinsats för räddningstjänsten i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att Norrtälje kommun tecknar avtal med Storstockholms Brandförsvarsförbund angående larm/ledning vid räddningsinsats för räddningstjänsten i
Norrtälje kommun att gälla från och med den 16 januari 2011,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att jämte räddningschefen
underteckna avtalet samt
att under förutsättning att avtal om larm och ledning tecknas med Storstockholms Brandförsvarsförbund ge räddningschefen i uppdrag att teckna
förnyat avtal med Södertörns Brandförsvarsförbund om mottagning av
automatlarm.

Bakgrund
Nuvarande avtal med Södertörns Brandförsvarsförbund och Brandkåren
Attunda löper ut den 15 januari 2012. Föreslaget avtal med Storstockholms
Brandförsvarsförbund, som är ett led i den regionala samverkan, har en
avtalstid på tre år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Som en följd av att
avtal tecknas med Storstockholms Brandförsvarsförbund kan ett avtal med
Södertörns brandförsvarsförbund om mottagning av automatlarm tecknas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att Norrtälje kommun tecknar avtal med
Storstockholms Brandförsvarsförbund angående larm/ledning vid
räddningsinsats för räddningstjänsten i Norrtälje kommun, att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande att jämte räddningschefen underteckna avtalet
samt att under förutsättning att avtal om larm och ledning tecknas med
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Storstockholms Brandförsvarsförbund ge räddningschefen i uppdrag att teckna
förnyat avtal med Södertörns Brandförsvarsförbund om mottagning av
automatlarm.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 376 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 27 oktober 2011. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte
i beslutet.
___________
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Godkännande av mark- och exploateringsavtal gällande etablering av en
Biltemabutik på Nordrona, Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal tecknat med Buffin Real Estate
Sweden AB gällande etablering av en Biltemabutik i Nordrona handelsoch verksamhetsområde, Norrtälje stad,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utföra en förprojektering av vissa
anläggningar dels inom kvartersmark avseende in- och utfart,
kvartersvägar samt parkeringsplatser, som ska ingå i blivande
gemensamhetsanläggning dels allmän dagvattenanläggning inom blivande
landskapspark inklusive anvisningar av anslutningspunkt,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett
investeringsärende gällande utbyggnad av huvudgata i första hand fram till
in- och utfartsvägen till den östra delen av handels- och
verksamhetsområdet samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att verkställa slutförandet av
kommunala VA-ledningar till den östra delen av handels- och
verksamhetsområdet samt att projektera VA-ledning fram till den aktuella
tomten för Biltemabutiken.
Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Ett preliminärt markanvisningsavtal godkändes av kommunstyrelsen den 7
december 2010 rörande försäljning av en tomt för etablering av en
Biltemabutik inom det blivande handels- och verksamhetsområdet på
Nordrona. Kommunfullmäktige antog detaljplan för området den 7 november
2011.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna mark- och exploateringsavtal tecknat
med Buffin Real Estate Sweden AB gällande etablering av en Biltemabutik i
Nordrona handels- och verksamhetsområde, Norrtälje stad, att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att utföra en förprojektering av vissa anläggningar
dels inom kvartersmark avseende in- och utfart, kvartersvägar samt
parkeringsplatser, som ska ingå i blivande gemensamhetsanläggning dels
allmän dagvattenanläggning inom blivande landskapspark inklusive
anvisningar av anslutningspunkt, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
återkomma med ett investeringsärende gällande utbyggnad av huvudgata i
första hand fram till in- och utfartsvägen till den östra delen av handels- och
verksamhetsområdet samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att verkställa
slutförandet av kommunala VA-ledningar till den östra delen av handels- och
verksamhetsområdet samt att projektera VA-ledning fram till den aktuella
tomten för Biltemabutiken.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 372 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 november 2011.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – att gestaltningsprogrammet ska ingå som en punkt i
avtalet. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt Kjell Janssons yrkande.
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Förvärv av fastigheterna Tor 21, Trud1, Mode 1 och Ringduvan 6 i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köp av fastigheten Tor 21 till en köpeskilling av 9.000.000 (nio
miljoner) kronor,
att finansiering av köpet av Tor 21 sker med medel från kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2012,
att godkänna köp av fastigheten Trud 1 till en köpeskilling av 5.000.000 (fem
miljoner) kronor,
att finansiering av köpet av Trud 1 sker med medel från kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2012,
att godkänna köp av fastigheten Mode 1 till en köpeskilling av 17.625.000
(sjutton miljoner sexhundratjugofem tusen) kronor,
att finansiering av köpet av Mode 1 sker med medel från kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2012,
att godkänna köp av fastigheten Ringduvan 6 till en köpeskilling av
4.800.000 (fyra miljoner åttahundra tusen) kronor,
att finansiering av köpet av Ringduvan 6 sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2012,
att bemyndiga Kjell Jansson och Per Nordenstam att teckna erforderliga
köpehandlingar för samtliga ovanstående förvärv samt
att överskottet av försäljningarna ska nyttjas av Campus Roslagen AB för
amortering av lån.
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Bakgrund
Fastigheterna Tor 21, Trud 1, Mode 1 och Ringduvan 6 ägs av Campus
Roslagen AB. Enligt punkt 2 i det borgerliga handlingsprogrammet ska
Campus Roslagen AB koncentrera sitt fastighetsinnehav och förvaltning av
fastigheter till Campus Roslagen. Resterande fastigheter ska avvecklas senast
den 31 december 2012.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köp av fastigheten Tor 21 till en
köpeskilling av 9.000.000 (nio miljoner) kronor, att finansiering av köpet av
Tor 21 sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år
2012, att godkänna köp av fastigheten Trud 1 till en köpeskilling av 5.000.000
(fem miljoner) kronor, att finansiering av köpet av Trud 1 sker med medel från
kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2012, att godkänna köp av
fastigheten Mode 1 till en köpeskilling av 17.625.000 (sjutton miljoner
sexhundratjugofem tusen) kronor, att finansiering av köpet av Mode 1 sker
med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2012, att
godkänna köp av fastigheten Ringduvan 6 till en köpeskilling av 4.800.000
(fyra miljoner åttahundra tusen) kronor, att finansiering av köpet av Ringduvan
6 sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2012
samt att bemyndiga Kjell Jansson och Per Nordenstam att teckna erforderliga
köpehandlingar för samtliga ovanstående förvärv.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 369 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
10 november 2011 med tillägget att överskottet av försäljningarna ska nyttjas
av Campus Roslagen AB för amortering av lån.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 261

24

Dnr KS 11-747 253

Försäljning av fastigheten Vettershaga 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering till en köpeskilling av
5.400.000 (fem miljoner fyrahundratusen) kronor.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att sälja skifte nr 1 av fastigheten
Vettershaga 7:1. Skiftet uppgår till cirka 5 hektar. Uppdraget att försälja
fastigheten har lagts ut till ett fastighetsmäklarföretag. I annonsen angavs att
indikativa bud skulle lämnas och att öppen budgivning därefter skulle ske
mellan dem som lämnat bud samt att kommunen har fri prövningsrätt. Innan
annonsen publicerades har samtliga, som tidigare lämnat intresseanmälan till
kommunen tillfrågats. Vid budtidens utgång hade två bud inkommit.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering till en köpeskilling av 5.400.000 (fem miljoner fyrahundratusen)
kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 370 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 november 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 262

25

Dnr KS 06-675 214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för
fastigheten Tälje 4:73 m.fl.
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5.29.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl i
Norrtälje stad.

Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse för äldre
(55+) i stället för som gällande detaljplan anger allmänt ändamål och
parkering.
I planen föreslås tre bostadsbyggnader norr om Tillfällegatan och en söder om
gatan. En mindre allmän parkeringsplats behålls i planområdets södra del.
Planförslaget innebär att Tillfällegatans sträckning och anslutning till
Bergsgatan ändras.
Detaljplaneprogram för planområdet upprättades den 25 juli 2006 och remissbehandlades mellan den 17 oktober och 1 december 2006. Planförslaget har
varit ute på samråd under april 2010 och utställt under april 2011.
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 november 2011 att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5.29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2011, § 384 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 21
november 2011.
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Enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 - Godkännande och antagande av
förslag till upphävande av detaljplan för östra delen av Finsta samhälle
(del av fastigheterna Finsta 1:65, 1:66 m.fl. i Skederids församling) och för
västra delen av Finsta samhälle (Finsta 1:20 m.fl. fastigheter) i Skederids
församling omfattande del av Finsta 1:66
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Finsta 1:66 har inkommit med en begäran om att få
upphäva del av gällande detaljplaner. Rubricerade förslag innebär att den del
av detaljplanen för Finsta 1:66, som endast får användas för allmänt ändamål
upphävs. Området är enligt gällande detaljplan avsett för skoljordbruksverksamhet och nuvarande fastighetsägare har för avsikt att endast bedriva
jordbruksverksamhet.
Planen har varit ute på samråd under andra kvartalet 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 september 2011
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2011, § 351 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
19 september 2011.
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Omprövning av beslut gällande antagande av detaljplan för fastigheterna
Sporren 3-5, 11, 12 och 24 samt del av Tälje 5:47 i Norrtälje stad – Enkelt
planförfarande enligt PBL 5:28
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att med stöd av PBL 5:28 anta detaljplanen för fastigheterna Sporren 3-5, 11,
12 och 24 samt del av Tälje 5:47 i Norrtälje stad.

Bakgrund
Planen har upprättats för att möjliggöra en delning av Sporren 5 och pröva en
anslutningsmöjlighet för avstyckning till vändplatsen på Lotsgatan. Övriga
rubricerade fastigheter ingår i planförslaget för att möjligheten och
konsekvenserna av en eventuell delning av dessa fastigheter ska kunna
bedömas.
Den 12 september 2011, § 184 antog kommunstyrelsen rubricerade detaljplan.
I samband med att bygglov skulle prövas för fastigheten Sporren 12 upptäcktes
att den plankarta, som kommunstyrelsen antog den 12 september var felaktig.
Felaktigheten bestod i att en planbestämmelse, som fanns innan samrådet fanns
med i antagandehandlingarna. Det har dock konstaterats att den rätta kartan,
det vill säga den som var avsedd för antagandet ställdes ut för samråd samt att
inga synpunkter mot detaljplaneförslaget inkom under samrådstiden.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att med stöd av PBL 5:28 anta detaljplanen för
fastigheterna Sporren 3-5, 11, 12 och 24 samt del av Tälje 5:47 i Norrtälje stad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 382 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
18 november 2011.
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Investering 2012 – Upprustning och ombyggnad av Hallstaviks
avloppsreningsverk, etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 7 mkr till kommunstyrelsekontoret för upprustning och ombyggnad
av Hallstaviks avloppsreningsverk,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2012 samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Hallstaviks avloppsreningsverk, som uppfördes 1950 byggdes ut och
kompletterats 1966 och 1975. Sedan dess har myndighetskraven på
reningseffektiviteten och utsläppen skärpts. För att klara dessa krav behöver
verket rustas upp och byggas om. Även tekniska och arbetsmiljörelaterade
brister i grovrening, förbehandling samt verkets interna slambehandlingsdel
behöver åtgärdas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 7 mkr till kommunstyrelsekontoret för
upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk, att
finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar
2012 samt att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VAkollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 november 2011, § 345 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 14
oktober 2011.
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Investering 2012 – Uppgradering av flytande mottagningsstationer för
toalettavfall från fritidsbåtar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 250 tkr för uppgradering med sophantering och toalettfunktion av
flytande mottagningsstationer för toalettavfall,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2011 samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge Transportstyrelsen i uppdrag att
genomföra förbud mot att toalettavfall från fritidsbåtar släpps ut i Östersjön.
Förhållandena för de, som ska hämta latrin och hushållsavfall på öar utan bro
eller färjeförbindelse är ofta mycket dålig. För att effektivisera och förbättra
hämtningsmöjligheterna föreslås att de flytande mottagningsstationerna för
toalettavfall från fritidsbåtar på Arholma och Rödlöga uppgraderas med WC,
handfat och storsäckbehållare för hushållssopor.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 september 2011
att kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för uppgradering med
sophantering och toalettfunktion av flytande mottagningsstationer för
toalettavfall, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar 2011 samt att finansiering av drift och
kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2011, § 354 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
29 september 2011.
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Investering 2012 – Återvinningsstationer vid replipunkterna Bromskär,
Räfsnäs, Simpnäs och Spillersboda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 118 tkr för etablering av fyra stycken återvinningsstationer (ÅVS)
vid Bromskär, Räfsnäs, Simpnäs och Spillersboda,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar 2011 samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.

Bakgrund
I det borgerliga handlingsprogrammet för 2011-2014, punkt 13, anges att
återvinningsstationer ska finnas vid replipunkterna. Norrtälje kommun har
replipunkter vid Bromskär, Räfsnäs, Simpnäs, Östernäs, Solö, Spillersboda och
Vettershaga. Som steg ett föreslås att återvinningsstationer i form av miljöhus
med inbyggd toalett placeras vid de högst belastade replipunkterna Bromskär,
Räfsnäs, Simpnäs och Spillersboda.
Ärendet behandlas av skärgårdsrådet den 16 november 2011.
Tjänstemannaberedning
I Norrtälje kommun finns sju replipunkter. Rubricerade investering avser
etapp1 där återvinningsstationer etableras på de replipunkter, som har den
högsta belastningen.
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 september 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 118 tkr för etablering av fyra stycken
återvinningsstationer (ÅVS) vid Bromskär, Räfsnäs, Simpnäs och Spillersboda, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2011 samt att finansiering av drift och kapitalkostnader ska ske
via renhållningstaxan.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2011, § 353 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
9 september 2011.
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Investeringsanslag för ombyggnad av Vigelsjö gård till förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att investeringsmedel om 6 125 tkr anslås för ombyggnad av Vigelsjö gård till
förskola,
att finansiering sker med egna medel,
att underhållsmedel om 1 700 tkr anslås ur underhållsfonden för underhållsåtgärder på Vigelsjö gård samt
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för 2012
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
För att möta det ökade behovet av barnomsorgsplatser har rubricerade förslag
arbetas fram i samråd mellan barn- och utbildningskontoret och kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning. Investeringen ska inte ses som en
ersättning för Blåklintens förskola.
Ärendet behandlades av barn- och skolnämnden den 28 november 2011, § 104.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av barn- och skolnämnden
beslut, att investeringsmedel om 6 125 tkr anslås för ombyggnad av Vigelsjö
gård till förskola, att finansiering sker med egna medel, att underhållsmedel
om 1 700 tkr anslås ur underhållsfonden för underhållsåtgärder på Vigelsjö
gård. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att finansiering av barn- och
skolnämndens ökade lokalkostnader för 2012 sker inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 268

35

Dnr KS 11-2072 290 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 366 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
14 november 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 269

36

Dnr KS 11-2060 291

Investeringsanslag för ombyggnad av lokal för hemkunskap i
Grindskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att investeringsmedel om 1 460 tkr anslås för ombyggnad av lokal för
hemkunskap på Grindskolan,
att finansiering sker med egna medel samt
att finansiering av barn- och skolnämndens ökade lokalkostnader för 2012
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till lokalkostnadsökningar.

Bakgrund
Grindskolans tillbyggnad för årskurs 7-9 är nu klar och utrymmen, som
tidigare använts som musikrum har frigjorts. Enligt tidigare beslut ska det
frigjorda utrymmet byggas om för hemkunskapverksamhet och även fungera
som matsal under lunchtid.
Beviljat anslag om 16 000 tkr avsåg själva tillbyggnaden. Finansiering av
ombyggnaden för hemkunskap bedömdes då kunna ske via beviljat årsanslag
för uppkomna behov av verksamhetsanpassningar. Underhand har
bedömningen gjorts att årsanslaget inte ska belastas av ombyggnationen för
hemkunskap.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel om 1 460 tkr anslås för
ombyggnad av lokal för hemkunskap på Grindskolan, att finansiering sker med
egna medel samt att finansiering av barn- och skolnämndens ökade
lokalkostnader för 2012 sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
lokalkostnadsökningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 269

37

Dnr KS 11-2060 291 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 367 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
7 november 2011.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 270

38

Dnr KS 11-1864 312

Investering 2012 – Gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje
stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 611 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg
i Norrtälje,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2012,
att kommunstyrelsekontorets budgetram för 2013 utökas med 70 tkr på grund
av utökade driftkostnader för gata/park-enheten samt
att finansieringen av driftkostnaderna sker med kommunstyrelsens anslag för
drift av nya investeringar.

Bakgrund
Rubricerade investeringsprojekt är del av genomförandet av detaljplan för
Gördelmakaren 2-5, Hemmet 2 samt Tälje 2:108 m.fl. Genom byggnation
ansluts befintligt gång- och cykelvägnät med bland annat Rodengymnasiet.
Gång- och cykelvägen är även redovisad i programmet för utbyggnad av gångoch cykelvägar i Norrtälje kommun som antogs av kommunfullmäktige den 20
juni 2011, 237.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 611 tkr för nybyggnad av gång- och
cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje, att finansiering sker med
kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2012, att
kommunstyrelsekontorets budgetram för 2013 utökas med 70 tkr på grund av
utökade driftkostnader för gata/park-enheten samt att finansieringen av
driftkostnaderna sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nya
investeringar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 270

39

Dnr KS 11-1864 312 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 368 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
2 november 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 271

40

Dnr KS 11-2018 514

Godkännande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till parkeringsstrategi för
Norrtälje stad.

Bakgrund
För att möta efterfrågan på parkeringsplatser för boende och besökande i
Norrtälje stadskärna har kommunstyrelsekontoret på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till parkeringsstrategi.
Norrtälje köpmannaförening har yttra sig över förslaget till parkeringsstrategi.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till
parkeringsstrategi för Norrtälje stad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 november 2011, § 352 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
24 oktober 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 272

41

Dnr KS 11-560 042

Månadsrapport per september 2011 för kommunstyrelsekontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut/prognos per
september 2011 med en prognostiserad budgetavvikelse på +4 390 tkr
vilket är oförändrat från delår 2 2011.

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.
Kommunstyrelsekontoret lämnar en oförändrad prognos jämfört med delår 2
eftersom inga större avvikelser inträffat under september 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut/prognos per september 2011 med en prognostiserad budgetavvikelse
på +4 390 tkr vilket är oförändrat från delår 2 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2011, § 336 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12
oktober 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 273

42

Dnr KS 11-560 042

Månadsrapport per oktober 2011 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per oktober 2011 med
en prognostiserad budgetavvikelse på +6 477 tkr. Överskottet är hänförbart till skattefinansiera verksamhet.

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 15 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets månadsbokslut per oktober 2011 med en prognostiserad budgetavvikelse på +6 477
tkr. Överskottet är hänförbart till skattefinansiera verksamhet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 374 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
15 november 2011.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 274

43

Dnr KS 11-560 042
11-561 042

Månadsrapport per september 2011 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för september 2011,
att uppdraget till TioHundranämnden att vidta åtgärder för att minimera
underskottet 2011 kvarstår så att underskottet inte får effekter 2012 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.
Prognosen för septembers huvudsakliga syfte är att peka på större avvikelser
gentemot delårsprognos 2.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för september 2011, att
uppdraget till TioHundranämnden att vidta åtgärder för att minimera
underskottet 2011 kvarstår så att underskottet inte får effekter 2012 samt att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2011, § 337 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 17
oktober 2011.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 275

44

Dnr KS 11-560 042
11-561 042

Månadsrapport per oktober 2011 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för oktober 2011,
att uppdraget till TioHundranämnden att vidta åtgärder för att undvika att
prognostiserat underskott får effekt 2012 kvarstår 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.
I ärendet redovisas en bokslutsprognos för 2011 med en redovisning över avvikelser mot prognos per september månad.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2011, att
uppdraget till TioHundranämnden att vidta åtgärder för att undvika att prognostiserat underskott får effekt 2012 kvarstår samt att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 375 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
17 november 2011.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 276

45

Dnr KS 11-1767 100

Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Spara i goda tider –
för en stabil kommunal verksamhet”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att yttra sig i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag till remissvar
daterad den 22 november 2011.

Bakgrund
Finansdepartementet önskar kommunens yttrande över rubricerade
betänkande.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag på
hur procykliska variationer kan förebyggas i kommunernas och landstingens
verksamheter samt analysera de kommunala finansernas konjunkturkänslighet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag till remissvar daterad den 22 november 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2011, § 373 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
7 november 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 277

46

Dnr KS 11-1638 114

Yttrande över Domstolsverkets rapport om en fjärde migrationsdomstol
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uttala att Norrtälje kommun inte har något att erinra mot Domstolsverkets
förslag, som redovisas i rapporten.

Bakgrund
Domstolsverket önskar kommunens yttrande över rapporten ”En fjärde
migrationsdomstol”. I rapporten föreslås att en fjärde migrationsdomstol
placeras i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands och Norrbottens län som
domstolsområde.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att uttala att Norrtälje kommun inte har något att
erinra mot Domstolsverkets förslag, som redovisas i rapporten.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2011, § 333 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
oktober 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 278

47

Dnr KS 11-1235 140

Yttrande över Stockholms läns landstings ”Förslag till handlingsprogram
Kunskapsregion Stockholm – Att tillgodose behovet av högutbildad
arbetskraft”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna skrivelse bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad
den 10 oktober 2011 som kommunens yttrande i ärendet.

Bakgrund
Stockholms läns landsting har gett Norrtälje kommun möjlighet att yttra sig
över ”Förslag till handlingsprogram Stockholm – Att tillgodose behovet av
högutbildad arbetskraft”.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelse bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 10 oktober 2011 som kommunens
yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2011, § 334 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
oktober 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 279

48

Dnr KS 11-1675 170

Besvarande av samrådsremiss om Storstockholms brandförsvars
handlingsprogram 2012-2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets skrivelse daterade den 26 september
2011 som sitt eget yttrande över Storstockholms Brandförsvarsförbunds
handlingsprogram 2012-2015.

Bakgrund
Storstockholms Brandförsvarsförbund önskar kommunens yttrande över sitt
handlingsprogram 2012-2015.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 september 2011
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets skrivelse
daterade den 26 september 2011 som sitt eget yttrande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2011, § 335 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 26
september 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 280

49

Dnr KS 11-1583 007

Besvarande av revisionens granskning av avtalstrohet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna kommunstyrelsens yttrande från den 12 oktober 2011 till
revisorerna.

Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG utfört en analys av avtalstroheten i kommunen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över
genomförd analys. Analysrapporten redovisades muntligen av kommunrevisionens ordförande på kommunfullmäktiges sammanträde den 26
september 2011, § 266.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 oktober 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelsens yttrande från den
12 oktober 2011 till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 november 2011, § 343 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12
oktober 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 281

50

Dnr KS 11-1633 007

Besvarande av revisionens granskning av kommunens system och rutiner
för kontroll av leverantörer/entreprenörer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 12 oktober 2011
till revisorerna.

Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat hur kommunens
kontroll av avtalade leverantörer/entreprenörer fungerar. Revisorerna önskar
kommunstyrelsen yttrande över revisionsrapporten.
Tjänstemannaberedning
I skrivelse daterad den 12 oktober 2011 har kommunstyrelsekontoret
kommenterat revisionens rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att överlämna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 12 oktober
2011 till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 november 2011, § 344 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12
oktober 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 282

51

Dnr KS 11-2040 292

Rimbo IF:s ansökan om att få överta Bålbrohallen i Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå Rimbo IF:s ansökan om att få överta Bålbrohallen i Rimbo för kultur- och idrottsverksamhet enligt skrivelse daterad den 11 oktober 2011,
att godkänna ansökan om att få överta (köpa) Bålbrohallen i Rimbo för kultur- och idrottsverksamhet enligt skrivelse daterad den 15 november 2011
under förutsättning,
att priset för överlåtelsen blir 1 krona med tillträde den 1 januari 2012,
att i första hand om möjligt en avstyckning av mark som hallen står på fastighetsregleras och ingår i köpet, i andra hand att ett arrende på marken i tio
år (100 kr/år) med möjlighet till förlängning beviljas samt
att inga framtida kommunala medel avseende drift eller investeringar rörande
Bålbrohallen kommer att avsättas.

Bakgrund
Den 28 september 2009 beslutade kommunfullmäktige att Bålbrohallen i
Rimbo skulle ersättas med en ny idrottshall. I samband med att hallen skulle
rivas framförde lokala föreningar och andra intressenter i Rimbo önskemål om
att få överta Bålbrohallen för att kunna bedriva kulturell verksamhet i den. Den
11 oktober 2011 inkom Rimbo IF med en ansökan om att få överta hallen för
kultur- och idrottsverksamhet för 1 krona, att kommunen beviljar Rimbo IF ett
startbidrag om 7,13 mkr och ett driftbidrag under tre år om totalt 780 tkr.
Kommunstyrelsekontoret förslog i skrivelse daterad den 14 oktober 2011 att
ansökan skulle avslås. Efter kommunicering med Rimbo IF inkom de med en
ny skrivelse den 15 november 2011 där de ansöker om att få överta drift och
ägande av Bålbrohallen, att priset för överlåtelsen blir 1 krona samt att ett
arrende på marken i 10 år (100 kr/år) med möjlighet till förlängning beviljas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

KS § 282

52

Dnr KS 11-2040 292 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Rimbo IF:s ansökan om att få överta Bålbrohallen i Rimbo för kultur- och idrottsverksamhet enligt skrivelse daterad
den 11 oktober 2011, att godkänna ansökan om att få överta (köpa) Bålbrohallen i Rimbo för kultur- och idrottsverksamhet enligt skrivelse daterad den 15
november 2011 under förutsättning, att priset för överlåtelsen blir 1 krona med
tillträde den 1 januari 2012, att i första hand om möjligt en avstyckning av
mark som hallen står på fastighetsregleras och ingår i köpet, i andra hand att ett
arrende på marken i tio år (100 kr/år) med möjlighet till förlängning beviljas
samt att inga framtida kommunala medel eller resurser kan beslutas avsättas
för hallen eller verksamhet i densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2011, § 385 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 29
november 2011 med undantag av ett förtydligande av sista att-satsen, som fick
följande lydelse: att inga framtida kommunala medel avseende drift eller investeringar rörande Bålbrohallen kommer att avsättas.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – att sista att-satsen utgår.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
_____________
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Dnr KS 11-1822 006

Revidering av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna reviderat förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen år 2012.

Bakgrund
Den 24 oktober 2011 antog kommunstyrelsen sammanträdesdagar för 2012.
Under hand har datum för externa möten inkommit vilket medför att vissa datum för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen måste utgå eller
flyttas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret presenterar följande reviderade förslag till sammanträdesdagar för 2012:
KSau

KS

18 jan PLS
8 feb, 22 feb PLS, 7 mars
14 mars, 28 mars PLS, 4 april
25 april, 9 maj PLS, 23 maj
5 juni, 20 juni PLS, 22 aug
5 sept PLS, 19 sept, 3 okt PLS
17 okt, 31 okt, 14 nov PLS
28 nov, 12 dec PLS, 19 dec

30 jan
19 mars
24 april
4 juni
10 sept
22 okt
3 dec
jan 2013.
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Dnr KS 11-185 002

Anmälan om delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Per Nordenstam
1 ärende enligt förteckning 2011-11-23.
Bilaga 2
Delegat: Annica Johansson
1 ärende enligt förteckning 2011-11-23.
Bilaga 3
Delegat: Gunnel Löfqvist
3 ärenden enligt förteckning 2011-11-23.
Bilaga 4
Delegat: Lars Härlin
23 ärenden enligt förteckning 2011-11-07.
Bilaga 5
Delegat: Agneta Hilden-Möllenborg
3 ärenden enligt förteckning 2011-11-23.
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KS § 285
Protokoll
Meddelas och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2011-10-12,
2011-10-19, 2011-11-02 och 2011-11-16.
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-24.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-07.
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KS § 286
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Samverkansavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning.
Dnr KS 11-1838 106
Månadsrapport för september månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun. Dnr KS 11-579 355.
Månadsrapport för oktober månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun. Dnr KS 11-579 353.
Kommunförbundet Stockholms län – Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet
för vissa äldre och funktionshindrade. Dnr KS 11-1874 106.
Kommunförbundet Stockholms län – Rekommendation att underteckna ”Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen”. Dnr KS
11-1872 106.
Kommunförbundet Stockholms län – Rekommendation att underteckna ”Samverkansavtal introduktionsprogram” för ”Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever”. Dnr KS 11-1873 106.
Protokoll från Campus Roslagens styrelsesammanträde 2011-06-15.
Protokoll från styrelsen i Norrtälje kommunhus AB 2011-10-12.
Protokoll från val- och förtroendemannanämndens sammanträde 2011-11-03.
Protokoll från tiohundranämndens sammanträde 2011-04-27, § 48.
Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde 2011-11-02.
Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde 2011-10-11.
Protokoll från Mälarrådets rådsmöte 2011-05-26.
_____________
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