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Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, Norrtälje, den 30 januari 2012 kl 18.00-18.20

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 31 januari 2012.

Underskrift

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

Paragrafer

1-30

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

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Datum för
anslags uppsättande
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anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret
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.................................................................
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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
Hanna Stymne Bratt
Kerstin Bergström
Catarina Wahlgren
Mats Wedberg

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

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

ERSÄTTARE
Göran Pettersson
Lotta Lindblad-Söderman
Ann Lewerentz
Sören Forslund
Louise Angleryd
Tommy Lundqvist
Åsa Wennerfors
Aleksandar Srndovic
Margaretha Lundgren
Gary Park
Ulrika Falk
Måns Nilsson
Kerstin Carlgren
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Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

§
Ja
Nej

§
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§
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Avstår
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Avstår
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KS § 1
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den 31
januari 2012.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 11-683 710

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson
(V) om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån eget
yrkande. Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de stöder motionen med tonvikt
på att förslaget ska ses som en målsättning, som ska övervägas i den speciella
situation som barngruppen befinner sig i.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj
2011, § 208. För att utveckla och höja kvaliteten på barnomsorgen i Norrtälje
kommun föreslår motionärerna att en översyn av barngruppstorlekarna inom
förskolan genomförs, att Norrtälje kommun antar 15 barn per barngrupp inom
barnomsorgen som ett mål samt att en handlingsplan för hur detta mål ska nås
arbetas fram.
Yttrande
Barn- och skolnämnden beslutade den 24 oktober 2011, § 90, att överlämna
barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget och föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 11-683 710 (forts)

Norrtälje kommuns förskola finansieras via en barnpeng. Det gäller såväl
fristående som kommunala förskolor. De lokala förutsättningarna i kommunen
ser väldigt olika ut. Därför avgörs frågan om hur förskolans verksamhet ska
organiseras och utvecklas av respektive förskolechef. Norrtälje kommun följer
upp kvaliteten i förskolan i en årlig brukarundersökning riktad till föräldrarna i
förskolan. Av den framgår att 92% av föräldrarna i Norrtälje kommun är nöjda
med verksamheten. Andelen föräldrar, som är nöjda ligger på samma nivå som
genomsnittet i övriga kommuner, som deltar i brukundersökningen. Inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet besöker barn- och utbildningskontorets ledning samtliga kommunala förskoleenheter. Vid besöken tas
gruppstorlekens betydelse för kvaliteten i verksamheten upp.
Med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2011 och barn- och skolnämndens beslut
från den 24 oktober 2011 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen
avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 7, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 25 november 2011. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – enligt motionärernas önskemål, att en översyn av barngruppstorlekarna inom förskolan görs och att en handlingsplan för detta arbetas
fram, i övrigt avslag på motionärernas önskemål.
Catarina Wahlgren (V) – bifall till motionen.
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson
(V) om höjd kvalitet inom fritidsverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de stöder andemeningen i
motionen men anser att den går för långt in i detalj. De anser att besluten ska
tas av skolan i samråd med föräldrar. Miljöpartiet hänvisar till sin egen motion
om självstyrande skolor.
Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2011, § 249. Mot bakgrund av fritidshemmens förstärkta roll i den nya
skollagen och vikten av att våra 10-12 åringar får tillgång till en för deras
åldersgrupp anpassad fritidsverksamhet med bland annat en realistisk
möjlighet att få hjälp med läxor och skolarbete på ett organiserat sätt föreslår
motionärerna att en ambitiös inventering av behovet av fritidsverksamhet för
10-12 åringar genomförs och att denna även innefattar vilken typ av
verksamhet barnen har behov av samt att Norrtälje kommunsätter ett tak för
hur stora fritidshemsgrupper och vilken personaltäthet kommunen vill ha.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Barn- och skolnämnden beslutade den 24 oktober 2011, § 91, att överlämna
barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Finansiering av kommunens fritidsverksamhet sker via en fritidshemspeng,
oavsett om verksamheten sker i fristående eller kommunal regi. De lokala förutsättningarna i kommunen ser väldigt olika ut. Därför avgörs frågan om hur
fritidshemmens verksamhet ska organiseras av respektive rektor. Av årets kvalitetsredovisning framgår att även fritidshemmen numera omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet. Det synliggörs inte minst genom barn- och skolnämndens ”Verksamhetsplan för år 2011” som anger bedömningsgrunder för
måluppfyllelse för fritidshemmen. Norrtälje kommun följer upp kvaliteten i fritidshemmens verksamhet i en årlig brukarundersökning riktad till föräldrar
med barn i förskoleklass och årskurs 2. Av den framgår att föräldrarna i Norrtälje kommun inte i lika stor utsträckning som föräldrarna i andra kommuner
anser att skola och fritidshem samarbetar kring deras barns utvecklig och lärande. För att förbättra kvaliteten i fritidshemmens verksamhet genomförs en
satsning på kompetensutveckling av fritidspedagogerna i de kommunala verksamheterna där en central fråga är hur fritidspedagogiken kan bidra till lärandet.”
Med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2011och barn- och skolnämndens beslut från den
24 oktober 2011 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 8, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 25 november 2011. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Elisabeth Björk (S) – bifall till
motionen.
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
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 Catarina Wahlgren (V) m.fl. om naturskola
för alla
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de stöder andemeningen i
motionen men anser att den går för långt in i detalj. De anser att besluten ska
tas av skolan i samråd med föräldrar. Miljöpartiet hänvisar till sin egen motion
om självstyrande skolor.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2011, § 250. Motionärerna vill att Norrtälje kommun träffar ett avtal med
Norrtälje Naturvårdsstiftelse som innebär att alla elever, oavsett driftform på
skolan, får möjlighet att varje år besöka Naturskolan. Motionären anser vidare
att avtalet med fördel också kan innefatta vidareutbildning för kommunens pedagoger.
Yttrande
Barn- och skolnämnden beslutade den 24 oktober 2011, § 92, att överlämna
barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsförvaltningens chef påtalar att skollagen tydligt anger att
det är skolans rektor, som ska leda och samordna det pedagogiska arbetet i
skolan. En viktig utgångspunkt med de nya kursplanerna är också att de inte tar
ifrån lärarna deras professionella utrymme och möjlighet att fritt välja läromedel och detaljerade metoder för sin undervisning. Att Norrtälje Naturvårdsstiftelse erbjuder verksamheter för Norrtäljes elever och fortbildning för Norrtäljes lärare ser den borgerliga majoriteten som positivt. Det är ett värdefullt
komplement till andra metoder och läromedel, som rektorer och lärare utifrån
eget ansvar har möjlighet att välja.
Mot bakgrund av vad som anförs i barn- och skolkontorets redovisning av hur
skolans nationella styrdokument på olika plan styr, men också möjliggör för
professionen i skolan att både leda, bedriva och utveckla den pedagogiska
verksamheten under eget professionellt ansvar föreslår den borgerliga majoriteten att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 9, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 25 november 2011.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Catarina Wahlgren (V) – bifall till motionen.
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
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 Kerstin Bergström (S) och Lenneke Sundblom
(S) om parkering för patienter och besökare vid Roslagens sjukhus (ROS)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj
2011, § 211. I motionen påtalas att det under dagtid är svårt för besökare,
patienter och matgäster att finna en parkeringsplats vid Roslagens sjukhus.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen gör en nogsam översyn av ROS och
dess möjligheter att skapa flera parkeringsplatser för patienter, besökare och
personal inom rimligt gångavstånd.
Yttrande
Kommunstyrelsekontoret meddelar i skrivelse daterad den 1 november2011 att
fler parkeringsplatser för besökande till ROS ska finnas tillgängliga före
årsskiftet 2011/2012. För att nå detta mål anordnas parkeringsplatser för
personalen längre bort, dock inom gångavstånd från ROS.
Med hänvisning till kommunstyrelsekontorets yttrande föreslår den borgerliga
majoriteten att motionen anses besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 10, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 7 december 2011.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Bernt Grönblad (SD) om reformation av
renhållningen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2011, § 251. Motionären hemställer att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att överta renhållningsverksamheten i egen regi, att grovsopscontainer placeras ut vid samtliga
återvinningsstationer 3-4 veckor per år enligt rullande schema samt att
kommunen verkar för att det ska vara möjligt att lämna tidningar och papper
vid samtliga återvinningsstationer.
Yttrande
Motionären anger att renhållningen under många år varit föremål för massiv
kritik och att det skulle finnas problem att komma tillrätta med. Det är riktigt
att de förändringar som genomförts de senaste åren haft en del inkörningsproblem, men på det hela taget är renhållningen en verksamhet som år efter år
uppvisar en mycket hög kundnöjdhet. Att tro att de inkörningsproblem och
kundernas upplevelse av taxeförändringar skulle vara mindre om de som
samlar in avfall skulle ha en annan arbetsgivare är mindre troligt. De
entreprenadavtal, som just nu gäller har en entreprenadtid som slutar tidigast
årsskiftet 2014-2015, vilket innebär att en övergång till egen regi rimligen
skulle vara möjlig först då, och då förknippad med stora kostnader. Nuvarande
politiska majoritet är dessutom av den uppfattning att det är viktigt att
säkerställa att konkurrensen på marknaden nyttjas till det allmännas bästa,
vilket sker genom upphandling. Åkerinäringen fungerar väl i kommunen och
god konkurrens bedöms finnas, vilken därför kommunen inte bör delta i.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att placera ut grovsopcontainer vid samtliga återvinningsstationer är en
tillståndspliktig verksamhet som dessutom kräver medgivande från markägare.
Kommunen tillhandahåller i stället en tjänst som innebär hämtning från
respektive fastighet efter avrop. Dessutom har tillgängligheten till återvinningscentralerna förbättrats och besöken där har ökat. Inga rapporter tyder
på att det i större omfattning än tidigare skulle dumpas grovsopor i naturen.
När det gäller insamling av tidningar och papper så ansvarar Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI) för detta. Norrtälje kommun samverkar redan
med FTI för att förbättra insamlingsmöjligheterna i våra olika kommundelar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 13, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 8 december 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S) m.fl. om plan för hur
kommunen ska klara bostadsförsörjningen för alla åldersgrupper
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de anser att det krävs en mer
aktiv politik med en bostadsförsörjningsplan som grund.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2011. Motionärerna vill att:
- Kommunen tar fram en bostadsförsörjningsplan, som beskriver var i kommunen det finns färdiga planer för bostadsändamål med uppgift om tänkt
byggstart,
- Till det en översikt över lämpliga områden man ska arbeta vidare med och
när planerna beräknas vara klara,
- Inrätta en tomtkö för kommunala tomter med fasta priser,
- Inrätta ett system i Roslagsbostäders intressebank där var 10:e lägenhet erbjuds ungdomar under 26 år,
- Stycka av små stadsnära/tätortsnära tomter i samarbete med ett byggföretag
och skapa en marknad med mycket prisvärda småhus (typ Johansson villa i
Sigtuna),
- Ytsnåla och prisvärda ungdomsbostäder insprängda i befintliga bostadsområden i våra tätorter,
- Se över hur vi i övrigt kan dämpa prisutvecklingen vid byggnation av hyresrätter t ex tomträtt i stället för markköp,
- För övrigt se över markpriser, avgifter m.m. för dem som bygger hyresrätter,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utveckla våra skärgårds- och kustsamhällen utan att försämra tillgång till
stränder, vatten och natur för allmänheten.

Yttrande
I kommunfullmäktiges arbetsordning, som antogs av kommunfullmäktige den
21 juni 2010, § 143, anges i 30 § att ämnen av olika slag inte får tas upp i en
och samma motion. Den borgerliga majoriteten anser att rubricerade motion
behandlar så differentierade frågeställningar att de bör behandlas var för sig i
separata motioner. Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den
20 december 2011 att motionen avslås med hänvisning till 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 14, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 20 december 2011.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – att motionen avskrivs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Elisabeth Björks
yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av Norrtälje kommuns handlingsprogram för räddningstjänst
och skadeförebyggande arbete
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta handlingsprogrammet ”Norrtälje kommuns arbete med skydd mot
olyckor för räddningstjänst”.

Bakgrund
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §, 8 § ska en kommun ha
ett handlingsprogram för kommunens arbete med skydd mot olyckor som
bland annat inkluderar det olycksförebyggande arbetet men även den operativa
räddningstjänstens räddningsinsats. I programmet ska målet för kommunens
verksamhet anges samt de risker för olyckor, som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet ”Norrtälje
kommuns arbete med skydd mot olyckor för räddningstjänst”.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 15 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 21 december 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 9

18

Dnr KS 12-83 344

Investering 2012 – Utbyggnad av överföringsledning Lönsvik –
Lindholmen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen 96 000 tkr i investering till anläggandet av
överföringsledningar med tillhörande pumpstationer från Lönsvik genom
Mellingeholm till pumpstation nr 2 i Kvisthamra och överföring till
Lindholmen genom Norrtäljeviken,
att finansiering sker med egna medel samt
att drift och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009, § 11, att en vattenledning
ska byggas mellan Norrtälje och Vallentuna samt att Norrtälje kommun blir
medlem i kommunförbundet Norrvatten. Rubricerade projekt gäller
utbyggnaden av en överföringsledning från Lönsvik till Lindholmens
avloppsreningsverk i Norrtälje. Projektet möjliggör VA-tjänster i
planområdena Sika, Mellingeholms aktivitetspark och Mellingeholms
bostadsområde samt överföring av avloppet från Bergshamra till Lindholmen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 januari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen 96 000 tkr i
investering till anläggandet av överföringsledningar med tillhörande
pumpstationer från Lönsvik genom Mellingeholm till pumpstation nr 2 i
Kvisthamra och överföring till Lindholmen genom Norrtäljeviken, att
finansiering sker med egna medel samt att drift och kapitalkostnader
finansieras inom VA-kollektivet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 9

19

Dnr KS 12-83 344 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 16 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 9 januari 2012.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 10

20

Dnr KS 07-175 311

Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnad av gator och park –
del av Banvallen i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av
gator och park – del av Banvallen i Norrtälje.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2007, § 11, att anslå 9 120 tkr för
investering i nybyggnad av gator och park på del av Banvallen i Norrtälje.
Projektet är en del av genomförandet av detaljplanen för fastigheten Tälje 2:4
m.fl ”Banvallen” samt kvarteret församlingshemmet. Byggnationen är nu
slutförd till en kostnad av 9 150 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 december 2011 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gator och park – del av Banvallen i Norrtälje.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 17 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 16 december 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 11

21

Dnr KS 07-204 214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för del av
fastigheten Norra sund 28:13 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för del av fastigheten Norra sund
28:13 i Väddö församling.
Bakgrund
Planförslaget omfattar sex tomter för enbostadshus. I gällande detaljplan är
marken platsmark/grönområde enligt Bygglagen (BL) § 113. När kommunen
ansökte om upphävande av förordnandet hänvisade förvaltningsrätten till 6 kap
19 § PBL, som ersatt BL § 113, att mark som omfattas av ett förordnande får
bytas ut mot annan mark. Med anledning av förvaltningsrättens beslut har
planförslaget utökats med ersättningsmark och planen ställdes ut en gång till
mellan den 8 mars och 5 april 2011. Denna gång beviljades kommunens
ansökan om upphävande av förordnande enligt 113 § BL.
Tidigare har planen varit ute på programsamråd mellan den 15 februari och 30
mars 2007, samråd mellan den 7 april och 23 maj 2008 och en första
utställning mellan den 18 november och 9 december 2008.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 16 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 11

22

Dnr KS 07-204 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2011, § 387 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 16 november 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 12

23

Dnr KS 07-558 214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för del av
fastigheterna Nysättra Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Vätö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan och överlämna detta till
kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för del av fastigheterna Nysättra
Kvarn 1:15 och 1:42 i Roslagsbro-Vätö församling.

Bakgrund
Detaljplanen upprättas för att förändra markanvändningen från naturmark och
mark för uthus tillhörande bostadsbebyggelse till mark för småbåtshamn,
bryggor och mindre båthus. Planförslaget innebär att befintlig kaj restaureras
samt möjliggör uppförande av mindre båthus och brygga.
Planförslaget har varit utsänt för samråd mellan den 31 augusti och 16 oktober
2009. Utställningen ägde rum mellan den 9 mars och 30 mars 2010.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget till detaljplan
och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt
ÄPBL 5:29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 12

24

Dnr KS 07-558 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2011, § 388 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 22 november 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 13

25

Dnr KS 10-1293 214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för del av
fastigheten Hårnacka 2:2 samt Hårnacka s:4 i Estuna och Söderby-Karls
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för del av fastigheten Hårnacka
2:2 samt Hårnacka s:4 i Estuna och Söderby-Karls församling.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra 11 villatomter i
direkt anslutning till tidigare planerat område. Planförslaget var utsänt för
samråd mellan den 14 oktober och 26 november 2010. Utställningen ägde rum
mellan den 3 och 24 maj 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 13

26

Dnr KS 10-1293 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2011, § 389 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 21 november 2011. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – avslag mot
bakgrund av vad som sägs i utvecklingsplanen för Norrtälje stad.
Kjell Jansson (M) – bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 14

27

Dnr KS 06-774 214

Antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för Phaeton och Minerva m.fl.
fastigheter i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄBPL 5:29 anta detaljplan för Phaeton och Minerva m.fl.
fastigheter i Norrtälje stad.

Bakgrund
Ett av planens huvudsyften är att göra åpromenaden på Norrtäljeåns södra sida
mer attraktiv genom att ersätta nuvarande parkering och lastområden med
bostadshus. Ett annat syfte är att få en bättre tillfart för handeln utmed
Tullportsgatans norra sida och till apoteket samt bostadshusen i kvarteret
Typhon. Därutöver ska Åhlénsvaruhuset bekräftas i detaljplan och byggrätten
mot Tullportsgatan i kvarteret Minerva ses över.
Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på programsamråd mellan den 30
november 2006 och 26 januari 2007, samråd mellan den 31 mars och 21 maj
2010 och utställning mellan den 24 maj och 21 juli 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 14

28

Dnr KS 06-774 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 2 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 22 december 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 15

29

Dnr KS 08-1654 214

Antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för fastigheten Tälje 3:51 m.fl. i
Norrtälje stad

Ärendet utgår.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 16

30

Dnr KS 10-1963 214

Förfrågan om ändring av detaljplanen för fastigheterna Norröra 1:15,
1:19, 1:67, 1:70, 2:17, 2:24, 5:1 och 6:1 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå ansökan om ändring av detaljplan för fastigheterna Norröra 1:15,
1:19, 1:67, 1:70, 2:17, 2:24, 5:1 och 6:1 i Blidö församling.
Motivering
Ansökan avslås bland annat med hänvisning till att det mesta av den allmänna
platsmarken, som ansökan avser, omfattas av ett så kallat 113 § BL förordnande vilket medför att en planändring inte kan genomföras. Utförlig
motivering till avslaget finns i kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den
17 november 2011.
Bakgrund
Fem fastighetsägare på Norröra har inkommit med en begäran om ändring av
gällande detaljplan från 1974. Enligt sökande finns det bland annat oklarheter
och motsägelsefulla uppgifter i detaljplanen samt i förhållandet mellan de
efterföljande förrättningarna. De anser även att dispositionsrätten över den
egna marken måste ändras för att möjliggöra permanentboende och drivande
av näringsverksamhet.
För området gäller en detaljplan fastställd den 15 maj 1974. Stor del av
parkmarken inom gällande detaljplan omfattas av förordnande enligt 113 §
bygglagen, vilket medför att en planändring inte kan genomföras. Vidare
omfattas även parkmarken av 110 §, (trädfällningsförbud). Hela Norröra ligger
dessutom inom ett område, som omfattas av särskilda bestämmelser enligt 4
kap 1,2 och 4 §§ Miljöbalken (ML).
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2011,
§ 306. Därefter har kommunicering enligt förvaltningslagen 17 § skett med
berörda fastighetsägare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 16

31

Dnr KS 10-1963 214 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om ändring av detaljplan för
fastigheterna Norröra 1:15, 1:19, 1:67, 1:70, 2:17, 2:24, 5:1 och 6:1 i Blidö
församling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2011, § 393 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 17 november 2011.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 17

32

Dnr KS 11-69 214

Antagande enligt ÄPBL 5:28 – enkelt planförfarande – Tillägg till
detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö 2:112 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplan och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Syftet med tillägget i detaljplanen är att utöka byggrätten samt den tillåtna
byggnadshöjden och våningsantalet. Huvudbyggnaden på fastigheten Oxhalsö
2:112 är ett småhus i två våningar uppfört 1931. Byggnadsplanen från 1970
tillåter endast en våning. Motivet till den ökade byggrätten är att en tillbyggnad, som överskrider byggrätten avses byggas. Detaljplanen som nu ska
antas har varit ute på samråd mellan den 8 och 30 september 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 4 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 20 december 2011.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 18

33

Dnr KS 10-1981 214

Antagande enligt ÄPBL 5:28 – enkelt planförfarande – Tillägg till
detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 m.fl. i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten
Oxhalsö 2:534. Gällande detaljplan är från 1971. Byggnaderna på fastigheten,
som uppfördes innan gällande detaljplan fastställdes, är större än vad
detaljplanen tillåter. Motivet till den ökade byggrätten är även att möjliggöra
byggandet av ett garage. Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på
samråd mellan den 14 september och 7 oktober 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 5 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 21 december 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 19

34

Dnr KS 11-2190 041

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2012
Vänsterpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2012 samt
verksamhetsplan för räddningstjänsten 2012,
att av kommunstyrelsens anslag för investeringar anslå medel för
investeringar/verksamhetsanpassningar
för renhållningsverksamhet
1000 tkr
för vatten- och avlopp verksamhetsförändringar
1000 tkr
för vatten- och avlopp reinvesteringar
10000 tkr
för VA anslutningar/serviser
5000 tkr
för gata/park verksamhetsförändringar
800 tkr
för busshållplatser
100 tkr
för trafiksäkerhetsåtgärder
100 tkr
för tillgänglighetsanpassningar
100 tkr
för lokalförändringar
1000 tkr
för projekt/utredningar, mark/intrångsersättningar
150 tkr
att anslå 1000 tkr för att finansiera investeringar i tidiga skeden,
att anslå 500 tkr till försköning av Norrtälje stad,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag till
prioritering av medel för planerat underhåll för gata/park och fastigheter.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, bilaga.
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning, bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 19

35

Dnr KS 11-2190 041 (forts)

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat en verksamhetsplan för sina
verksamheter för 2012, baserad på verksamhetsplaner för de olika
avdelningarna.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 november 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen
2012 samt verksamhetsplan för räddningstjänsten 2012, att av kommunstyrelsens anslag för investeringar anslå medel för investeringar/verksamhetsanpassningar för renhållningsverksamhet: 1000 tkr för vatten- och avlopp
verksamhetsförändringar: 1000 tkr för vatten- och avlopp reinvesteringar:
10000 tkr, för VA anslutningar/serviser: 5000 tkr, för gata/park verksamhetsförändringar: 800 tkr för busshållplatser: 100 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder:
100 tkr för tillgänglighetsanpassningar: 100 tkr, för lokalförändringar: 1000
tkr, för projekt/utredningar, mark/intrångsersättningar: 150 tkr att anslå 1000
tkr för att finansiera investeringar i tidiga skeden, att anslå 500 tkr till
försköning av Norrtälje stad, att finansiering sker med kommunstyrelsens
anslag till förfogande samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
återkomma med ett förslag till prioritering av medel för planerat underhåll för
gata/park och fastigheter.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 december 2011, § 397 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 25 november 2011. Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 20

36

Dnr KS 11-2191 003

Nämndsgemensamma internkontrollområden 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att följande internkontrollpunkter ska finnas med i nämndernas
internkontrollplan:
Undersöka om:
- Det finns rutiner för hur verksamhetsplanens mål ska följas upp,
- Det finns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs på alla nivåer i
organisationen,
- Det finns rutiner för att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs,
att uppdra till respektive nämnd att fastställa prioriteringsordning inom
respektive internkontrollpunkt enligt ovan.
Bakgrund
För att kartlägga huruvida lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer följs fastställde
kommunfullmäktige 2001 ett reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen
har enligt samma reglemente ansvar för att organisera internkontrollen och
utforma föreskrifter, som ska ligga till grund för nämndernas egna anvisningar.
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för internkontroll. Kommunstyrelsen ska även en gång per år lämna en redovisning av
kommunens internkontroll till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att följande internkontrollpunkter ska finnas med i
nämndernas internkontrollplan: Undersöka om: - Det finns rutiner för hur
verksamhetsplanens mål ska följas upp - Det finns rutiner för att säkerställa att
beslut verkställs på alla nivåer i organisationen, - Det finns rutiner för att
säkerställa att lagar som styr verksamheten följs, att uppdra till respektive
nämnd att fastställa prioriteringsordning inom respektive internkontrollpunkt
enligt ovan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 20

37

Dnr KS 11-2191 003 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 december 2011, § 398 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 december 2011.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 21

38

Dnr KS 09-1482 312

Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnad av gång- och
cykelväg mellan Norrtälje hamn och Borgargatan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av
gång- och cykelväg mellan Norrtälje hamn och Borgargatan i Norrtälje.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2009, § 251, att anslå 4 752 tkr för
investering i nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hamnvägen och
Borgargatan i Norrtälje. Projektet var med i kommunens program för
utbyggnad av gång- och cykelvägar och ingick i kommunens stimulanspaket.
Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av 3 443 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 december2011 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Norrtälje hamn och
Borgargatan i Norrtälje.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 18 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 8 december 2011.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 22

39

Dnr KS 12-88 289

Begäran om drift och investeringsanslag för rivning av fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 935 tkr till kommunstyrelsekontoret för rivningar som berör
fastigheter intill utbyggnad av Västra vägen,
att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande
2012,
att anslå 3 465 tkr till kommunstyrelsekontoret i investeringsanslag gällande
rivningar av fastigheter för exploatering samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2012.

Bakgrund
För att möjliggöra byggandet av Västa vägen måste ett antal fastigheter i
vägområdets närhet rivas. Likaså måste bland annat ett antal trävillor längs
Hemvägen och personbilshallen i kv Förrådet rivas för att möjliggöra
kommande exploateringar.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 januari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 935 tkr till kommunstyrelsekontoret för
rivningar som berör fastigheter intill utbyggnad av Västra vägen, att
finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande
2012, att anslå 3 465 tkr till kommunstyrelsekontoret i investeringsanslag
gällande rivningar av fastigheter för exploatering samt att finansiering sker
med kommunstyrelsens investeringsanslag 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 22

40

Dnr KS 12-88 289 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 19 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 10 januari 2012.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 23

41

Dnr KS 12-89 299

Åtgärder på Norrtälje kommuns stuga på ön Kläppen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna uppsägning av nuvarande hyreskontrakt med Roslagens
Naturskyddsföreningen,
att anslå 400 tkr för upprustning av byggnaden som finansieras via
underhållsfonden,
att anslå 360 tkr från kommunstyrelsens investeringsmedel för bastu i
anslutning till stugan samt
att finansiering av driftkostnader sker inom befintlig ram.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Motivering redovisas i bilaga till detta protokoll.
Bakgrund
Norrtälje kommun äger fastigheten Tjockö 2:6, där en del av ön Kläppen ingår.
Roslagens Naturskyddsförening hyr sedan 1988 rubricerade stuga för 200 kr/år
mot att de under hyrestiden svarar för underhållet. För att minska miljöbelastningen önskar kommunen säga upp hyresavtalet och rusta upp stugan
med bland annat solpaneler för elförsörjning.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 januari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppsägning av nuvarande hyreskontrakt med Roslagens Naturskyddsföreningen, att anslå 400 tkr för upprustning av byggnaden som finansieras via underhållsfonden, att anslå 360 tkr
från kommunstyrelsens investeringsmedel för bastu i anslutning till stugan
samt att finansiering av driftkostnader sker inom befintlig ram.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 23

42

Dnr KS 12-89 299 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 20 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 9 januari 2012.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – avslag. Motivering, se bilaga
Kjell Jansson (M) – enligt 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

2012-01-30

KS § 24

43

Dnr KS 12-90 047

Fördelning av statsbidrag till ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att socialnämnden ska vara mottagare av grundersättning, bidrag till
asylsökande barn och bidrag till barn med permanent uppehållstillstånd.
att socialförvaltningen får i uppdrag att efter samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen föreslå socialnämnden en fördelning av bidraget i
första att-satsen, till barn- och skolnämnd samt utbildningsnämnd för
täckande av de kostnader som avser skola, förskola, fritidshem,
barnomsorg och SFI,
att överförmyndaren ska vara mottagare av statsbidraget avsett för gode män
samt
att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ska vara mottagare av
ersättning för skolverksamhet samt bidrag för särskilda stödinsatser.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2010, § 6 att teckna en
överenskommelse med Migrationsverket om 12 platser för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn varav tre platser vikta för asylsökande barn.
Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att genom ett särskilt beslut
fastställa hur statsbidraget ska fördelas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ska vara mottagare av
grundersättning, bidrag till asylsökande barn och bidrag till barn med
permanent uppehållstillstånd, att socialförvaltningen får i uppdrag att efter
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen föreslå socialnämnden en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 24

44

Dnr KS 12-90 047 (forts)

fördelning av bidraget i första att-satsen, till barn- och skolnämnd samt
utbildningsnämnd för täckande av de kostnader som avser skola, förskola,
fritidshem, barnomsorg och SFI, att överförmyndaren ska vara mottagare av
statsbidraget avsett för gode män samt att barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden ska vara mottagare av ersättning för skolverksamhet samt
bidrag för särskilda stödinsatser.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 21 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 28 december 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 25

45

Dnr KS 10-1418 251

Godkännande av mark- och exploateringsavtal i anslutning till antagande
av detaljplan för kvarteren Phaeton och Minerva m.fl. i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för
kvarteren Phaeton och Minerva m.fl. fastigheter i Norrtälje stad,
att godkänna avtal om avstående av ersättning för rivningsförbud av
gatubyggnaden (Lindgrens Radio) på fastigheten Minerva 9 samt
att godkänna avtal om avstående av ersättning för rivningsförbud av
gatubyggnaden av Teaterhuset på fastigheterna Minerva 10 och 11.

Bakgrund
Som underlag för avtalen ligger ett förslag till detaljplan för kvarteren Phaeton
och Minerva, som ska antas av kommunfullmäktige senast den 13 februari
2012.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 december 2011 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna mark- och exploateringsavtal i
anslutning till detaljplan för kvarteren Phaeton och Minerva m.fl. fastigheter i
Norrtälje stad, att godkänna avtal om avstående av ersättning för rivningsförbud av gatubyggnaden (Lindgrens Radio) på fastigheten Minerva 9 samt att
godkänna avtal om avstående av ersättning för rivningsförbud av gatubyggnaden av Teaterhuset på fastigheterna Minerva 10 och 11.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 22 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 30 december 2011.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 26

46

Dnr KS 11-2251 531

Kommunal finansiering av ytterligare bussturer från Norrtälje till
Hallstavik sent på fredagar och lördagar våren 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att träffa avtal mellan kommunen
och SL om inrättande av ytterligare bussturer enligt i förslag angivet i
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 21 december 2011 samt
att finansiering sker genom kommunstyrelsens konto till förfogande.

Bakgrund
Under hösten 2011 genomfördes en enkätundersökning via kommunens
hemsida som visar på behovet av sena bussturer på fredagar och lördagar från
Norrtälje till Hallstavik. Under förutsättning att SL får medel för trafikförändringar 2012 har de för avsikt att införa sådana turer från och med
sommartidtabellen 2012. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att
undersöka möjligheten att via kommunal finansiering få igång de önskade
turerna tidigare än till sommartidtabellens införande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 december 2011 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunstyrelsekontoret i
uppdrag att träffa avtal mellan kommunen och SL om inrättande av ytterligare
bussturer enligt i förslag angivet i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den
21 december 2011 samt att finansiering sker genom kommunstyrelsens konto
till förfogande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 23 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 21 december 2011.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 27

47

Dnr KS 11-185 002

Anmälan om delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 8 läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Per Nordenstam
3 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 2
Delegat: Agneta Hildén-Möllenborg
8 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 3
Delegat: Lars Anderman
4 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 4
Delegat: Annica Johansson
3 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 5
Delegat: Lena Stockman
3 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 6
Delegat: Peter Hoogeveen
2 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 7
Delegat: Gunnel Löfqvist
1 ärende enligt förteckning 2012-01-12.
Bilaga 8
Delegat: Lars Härlin
36 ärenden enligt förteckning 2012-01-12.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

48

KS § 28
Protokoll
Meddelas och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-05.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-19.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

49

KS § 29
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr KS 11-579 355
Månadsrapport för november månad från driftentreprenad för vatten- och
avloppsverksamhet i Norrtälje kommun.
Dnr KS 11-1346 751
Tiohundranämndens beslut 2011-11-30 om individrapportering av icke
verkställda SoL beslut per den 30 september 2011.
Dnr KS 11-1346 751
Tiohundranämndens beslut 2011-11-30 om individrapportering av icke
verkställda LSS beslut per den 30 september 2011.
Dnr THN 11-140 739
Tiohundranämndens beslut 2011-12-21 om planeringsunderlag daglig
verksamhet LSS och daglig sysselsättning SOL för personer med funktionsnedsättning.
Protokoll från styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB:s sammanträde den 7
december 2011.
Dnr KS 11-2230 730
Socialstyrelsens beslut med anledning av förstärkt tillsyn av kommunernas
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan tiohundranämnden och Vårdbolaget Tiohundra AB enligt socialtjänstlagen (200:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659).
Dnr KS 11-2025 106
Länsstyrelsens beslut med anledning av tillsyn enligt Alkohollagen (AL)
och Tobakslagen (TL) i Norrtälje kommun den 31 oktober 2011.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 30

50

Dnr KS 12-115 102

Val av representant i stiftelsen Roslagens ungdomsboende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
att utse Cecilia Nordström (M) som kommunens representant i stiftelsen Roslagens Ungsdomsboende fram till och med den 31 december 2014.

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.
Beslutande sammanträde
Ordföranden Kjell Jansson (M) anmäler rubricerade ärende vid dagens sammanträde och föreslår att kommunstyrelsen behandlar ärendet vid dagens
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att Cecilia Nordström (M) utses som kommunens representant i stiftelsen Roslagens Ungsdomsboende fram till och med den 31 december 2014.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-30

KS § 30

51

Dnr KS 12-115 102 (forts)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

