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KS § 31
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 20 mars
2012.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS 12-351 042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse, bokslut 2011
med en budgetavvikelse på +21 871 tkr varav taxefinansierad verksamhet
+3 552 tkr och skattefinansierad verksamhet +18 319 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 262 tkr till
fonden för avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björkholmen
och Salmunge samt
att avsätta VA-verksamhetens taxefinansierade överskott med 2 290 tkr till
VA-verksamhetens driftfond.

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 7 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse, bokslut 2011 med en budgetavvikelse på +21 871 tkr varav
taxefinansierad verksamhet +3 552 tkr och skattefinansierad verksamhet
+18 319 tkr. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avsätta
renhållningsverksamhetens överskott med totalt 1 262 tkr till fonden för
avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björkholmen och Salmunge
samt att avsätta VA-verksamhetens taxefinansierade överskott med 2 290 tkr
till VA-verksamhetens driftfond.
Justerandes sign
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Dnr KS 12-351 042 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 58 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 7
februari 2012. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2011 för Norrtälje kommun och kommunkoncern
Vänsterpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till kommundirektören att fatta beslut om och nyttja medel
avsatta för kompetensväxling,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om medel ur
social fond,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella
ändringar i årsredovisningen för 2011,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att se över sina prognosmetoder för att
få mer träffsäkra prognoser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och årsredovisning för 2011,
att avsätta del av renhållningsverksamhetens överskott, med totalt 1 262 tkr
till fonden för avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö,
Björkholmen och Salmunge,
att avsätta VA-verksamhetens taxefinansierade överskott med 2 290 tkr till
VA-verksamhetens driftfond,
att avsätta 70 000 tkr av balanskravsresultatet för kommande
pensionsutbetalningar,
att avsätta 20 000 tkr av balanskravsresultatet till underhållsfond,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 33

7

Dnr KS 12-351 042 (forts)

att avsätta 10 000 tkr ur balanskravsresultatet för kommande satsning på
elevdatorer,
att avsätta 3 500 tkr av årets resultat enligt balanskrav till en social fond,
att i 2012 års budget sätta av 3 500 tkr till social fond med delegation till
kommunstyrelsen att fatta beslut om nyttjande,
att finansiering sker med eget kapital 2012,
att till barn- och skolnämnden ombudgetera 7 800 tkr avseende
kunskapssatsning från 2011 till 2012,
att finansiering sker med eget kapital,
att till kommunstyrelsen ombudgetera 5 000 tkr avseende elevdatorer från
2011,
att finansiering sker med eget kapital,
att till bygg- och miljönämnden ombudgetera 1 400 tkr till 2012 för
adressändringsprojektet,
att finansiering sker med eget kapital,
att uppdra till kommunstyrelsen att löpande revidera kommunens
lokalförsörjningsplaner.
Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar en protokollsanteckning.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en
helårsprognos alla månader förutom januari, maj, juni, juli och september. I
maj, juli och september lämnas enbart en helårsprognos och i december
Justerandes sign
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rapporteras enbart årets resultat. Delårsboksluten och årsboksluten innefattar
även en koncernredovisning.
Kommunens resultat 2011 uppgick till 93,8 mkr. Resultatet enligt balanskrav
uppgick till ca 25 mkr efter avsättningar till kommande pensioner, underhållsfond, elevdatorer och social fond. Koncernens resultat efter skatt uppgick till
56 mkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 6 mars 2012 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsekontoret
ombudgetera 650 tkr för tilläggsanslag 2011 som fortgår till 2012, att
finansiering sker med medel för exploatering och utveckling. Vidare föreslås
kommunstyrelsen besluta att delegera till kommundirektören att fatta beslut
om och nyttja medel avsatta för kompetensväxling, att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om medel ur social fond, att uppdra
till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i
årsredovisningen för 2011, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att se över
sina prognosmetoder för att få mer träffsäkra prognoser. Därutöver föreslås
kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2011,
att avsätta del av renhållningsverksamhetens överskott, med totalt 1 262 tkr till
fonden för avslutnings- och återställningsarbeten på Häverö, Björkholmen och
Salmunge, att avsätta VA-verksamhetens taxefinansierade överskott med 2 290
tkr till VA-verksamhetens driftfond, att avsätta 70 000 tkr av balanskravsresultatet för kommande pensionsutbetalningar, att avsätta 20 000 tkr av
balanskravsresultatet till underhållsfond, att avsätta 10 000 tkr ur balanskravsresultatet för kommande satsning på elevdatorer, att avsätta 3 500 tkr av årets
resultat enligt balanskrav till en social fond, att i 2012 års budget sätta av 3 500
tkr till social fond med delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om
nyttjande, att finansiering sker med eget kapital 2012, att till barn- och
skolnämnden ombudgetera 7 800 tkr avseende kunskapssatsning från 2011 till
2012, att finansiering sker med eget kapital, att till kommunstyrelsen
ombudgetera 5 000 tkr avseende elevdatorer från 2011, att finansiering sker
med eget kapital, att till bygg- och miljönämnden ombudgetera 1 400 tkr till
2012 för adressändringsprojektet, att finansiering sker med eget kapital, att
uppdra till kommunstyrelsen att löpande revidera kommunens
lokalförsörjningsplaner.
Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 59 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 6
mars 2012. Arbetsutskottet beslutade för egen del att till kommunstyrelsekontoret ombudgetera 650 tkr för tilläggsanslag 2011 som fortgår till 2012, att
finansiering sker med medel för exploatering och utveckling. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) – att de 20 mkr, som avsätts till underhållsfonden minskas
med följande prioriteringar: 5,1 mkr avsätts till Folkets Hus i Hallstavik för ett
3 årsavtal, 5 mkr avsätts till att rusta Gevärsfaktoriet samt långsiktig lösning
för Roslagsmuseet, Pythagoras behov av upprustning för att kunna ha öppet
året runt samt nybyggnad av en handikapptoalett, underhåll, upprustning samt
tillgänglighetsanpassning av Konsthallen. De återstående pengarna avsätts till
underhållsfonden. Vidare att det uppdras till kommunstyrelsen att i samråd
med barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden snarast ta fram
långsiktig utbildningsstrategi som omfattar alla utbildningsområden från
förskola till högskola. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
______________

Justerandes sign
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Beslut om ramar och delegation för nyupplåning och omsättning av lån
för 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har
rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2012 omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2012 samt
att kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att nyupplåna 490 mkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år
2012 med 490 mkr till maximalt 1 700 mkr,
att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2012 samt
att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern,
koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncencontrollern.
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Bakgrund
Från och med 2011 är Norrtälje kommun medlem i Kommuninvest. För att
kommunen ska kunna utnyttja medlemskapet och uppta lån genom Kommuninvest krävs ett förtydligande av kommunfullmäktiges tidigare beslut om
låneram.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att finanscontroller, eller vid förfall för denne,
koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år
2012 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under år 2012 samt att kommunstyrelsens beslut
endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan. Vidare föreslås
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att
nyupplåna 490 mkr, det vill säga öka kommunens låneskulder, exklusive
koncernkontokredit, under 2012 med 490 mkr till maximalt 1 700 mkr, att
kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2012
samt att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska
undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern,
koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncencontrollern.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 60 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
20 februari 2012.
____________

Justerandes sign
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Redovisning av utförd internkontroll 2011 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna redovisad intern kontroll för kommunstyrelsen samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidta de föreslagna åtgärderna.

Bakgrund
Den 19 februari 2001, § 52, antog kommunfullmäktige Norrtälje kommuns
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I reglementet anges
att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen samt att resultatet ska rapporteras till nämnden årligen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad intern kontroll för
kommunstyrelsen samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidta de
föreslagna åtgärderna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 64 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
17 februari 2012.
_______________
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Redovisning av utförd internkontroll 2011 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.

Bakgrund
Den 19 februari 2001, § 52, antog kommunfullmäktige Norrtälje kommuns
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I reglementet anges
att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen samt att resultatet ska rapporteras till nämnden årligen.
Kommunstyrelsen ska en gång om året lämna en samlad redovisning av den
interna kontrollen i nämndsorganisationerna och de kommunalägda företagen
till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 februari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas
rapporter till handlingarna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 65 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 1
9 februari 2012.
________________
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om en köttfri dag även
i Norrtälje kommun för att minska utsläpp av skadliga växthusgaser
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari
2011. Motionären hemställer att Norrtälje kommun inför en köttfri dag inom
all barnomsorg, skola och gymnasieskola, som drivs i kommunal regi, att
kommunen uppdaterar, reviderar och utvärderar befintlig kostpolicy, som
antogs den 26 juni 2006 samt att kommunen säkerställer att uppdatering,
revidering och utvärdering av kostpolicyn sker vart annat år, som det uttrycks i
befintlig kostpolicy.

Yttrande
Klimatnämnden har i yttrande från den 8 december 2011, § 38, föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 5 juli 2011.
Av Norrtälje kommuns upphandlingspolicy framgår att miljökrav ska ställas
och vara anpassade till kommunens styrdokument. Ett av dessa styrdokument
är klimatnämndens verksamhetsplan. Redan i dag finns det en vegetarisk rätt
på veckomatsedeln i de skolor/förskolor som drivs i kommunal regi.
Justerandes sign
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Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse från den 26 januari 2012 att
motionen avslås med hänvisning vad som anförs i klimatnämndens yttrande
och kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 5 juli 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 46, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
26 januari 2012. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av 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
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Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) m.fl. om klimatsmart
hänsyn vid upphandling
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till klimatnämndens yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2009, § 178. Motionärerna föreslår att Norrtälje kommun ska ta klimatsmart
hänsyn vid kommande upphandlingar. De påtalar att det behöver ställas
mycket större krav på den mat som serveras i förskolor, skolor, äldreboenden,
sjukhus och andra offentliga inrättningar samt att krav ska ställas på hur djur
föds upp, grönsaker odlas, vilka gifter och antibiotika som används samt hur
foder framställs mm.
Yttrande
Av Norrtälje kommuns upphandlingspolicy framgår att miljökrav ska ställas
och vara anpassade till kommunens övergripande styrdokument. De
livsmedelsleverantörer, som kommunen i dag har avtal med har ekologist
producerade livsmedel i sitt sortiment.
Klimatnämnden uttalar i yttrande från den 8 december 2011, § 37, att motionen
kan anses som besvarad med hänvisning till vad som anges i klimatnämndens
verksamhetsplan 2012, gällande lagstiftning och kommunens upphandlingspolicy.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 38

17

Dnr KS 09-960 050 (forts)

Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse från den 25 januari 2012 att
motionen avslås med hänvisning till vad som anförs i klimatnämndens yttrande
och kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 26 maj 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 47, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
25 januari 2012.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Mats
Wedberg (MP) – bifall till motionen.
Berit Jansson (C) – att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 39

18

Dnr KS 11-1022 780

Besvarande av motion från Bernt Grönblad (SD) om sjukvård och
äldreomsorg i offentlig regi
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2011,
§ 212. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att TioHundranämnden ska verka för att vårdcentralerna i Hallstavik och på Väddö ska
drivas av TioHundra, att all verksamhet som ligger under TioHundranämndens
ansvarsområde och som utförs av privata utförare, ska återföras till TioHundra
så fort det juridiskt låter sig göras samt att vårdbolaget TioHundra AB
avvecklas och all verksamhet som ligger under TioHundranämndens
ansvarsområde, läggs direkt under dess förvaltning.
Yttrande
I Sverige finns sedan några år en lagstiftning, Lag om valfrihetssystem
2008:962 (LOV), som innebär att landstingen under angivna förutsättningar
ska tillhandahålla vårdval för brukarna. Inom TioHudranämndens
ansvarsområde har detta införts, vilket innebär att det ges möjlighet för
verksamheter och företag att bedriva verksamhet inom angivna områden.
TioHundranämnden har i yttrande från den 30 november 2011, § 129, uttalat
att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till tiohundraförvaltningens yttrande från den 11 november 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 39

19

Dnr KS 11-1022 780 (forts)

I skrivelse från den 23 januari 2012 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås med hänvisning till nuvarande system (LOV) där företag ges
möjlighet att bedriva verksamhet inom vård och omsorg stämmer väl överens
med majoritetens inriktning där konkurrens och mångfald ska råda vid
utförande av vårdtjänster för kommunmedlemmarnas skattemedel.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 48, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
23 januari 2012.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 40

20

Dnr KS 11-1021 779

Besvarande av motion från Bernt Grönblad (SD) om att göra journaler
tillgängliga på Vårdguiden för patienter
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till TioHundranämndens
yttrande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj
2011, § 213. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
TioHundranämnden ska verka för att sjukvårdens journaler, med undantag för
de som förs inom psykiska vården, ska göras tillgängliga på Vårdguiden för
respektive patient.
Yttrande
En viktig del av vårdens infrastruktur utgörs i dag av digitaliserad information
och tjänster. E-tjänsten Mina Vårdkontakter (MVK) används i dag mycket
flitigt av vårdtagarna. Stockholms medicinska råd (SMR) har presenterat flera
förslag på utvecklingsområden av e-tjänster och Tiohundranämnden har för
avsikt att aktivt delta i denna utveckling.
TioHundranämnden har i yttrande från den 30 november 2011, § 128, uttalat
att motionen kan anses som besvarad med hänvisning till tiohundraförvaltningens yttrande från den 11 november 2011.
I skrivelse från den 27 januari 2012 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen kan anses som besvarad med hänvisning till vad som anförs i
tiohundraförvaltningens yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 40

21

Dnr KS 11-1021 779 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 49, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
27 januari 2012.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 41

22

Dnr KS 08-1552 059

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) om möjligheten att införa
sociala kriterier i upphandlingspolicyn
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation
Miljöpartiets ledamot, socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november
2008, § 336 och återremitterades av fullmäktige den 27 april 2009, § 110, för
ytterligare beredning. Motionären vill att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa sociala kriterier i
upphandlingspolicyn.
Yttrande
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett nytt förslag till upphandlingspolicy, som utifrån vad som är möjligt enligt gällande lagstiftning innehåller en
skrivning om etiska aspekter. Det står bland annat att etiska aspekter ska
beaktas och vara anpassade till kommunens styrdokument. De sociala kriterier,
som motionären efterfrågar bedöms omfattas av denna lydelse varför en
särskild skrivning om sociala kriterier inte anses vara nödvändig.
Med hänvisning till föreliggande förslag till ny upphandlingspolicy och
kommunstyrelsekontorets yttranden föreslår den borgerliga majoriteten i
skrivelse daterad den 14 februari 2012 att motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 41

23

Dnr KS 08-1552 059 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 50, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den
14 februari 2012. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) med instämmande av Elisabeth Björk (S) och Catarina
Wahlgren (V) – bifall till motionen
Berit Jansson (C) – att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 42

24

Dnr KS 10-1426 003

Antagande av reviderad policy för upphandling
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Policy för upphandling.
Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en protokollsanteckning,
bilaga. Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

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. Den 5 december 2011, § 255 antog kommunstyrelsen riktlinjer för
upphandling.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 19 december 2011, § 404,
med motiveringen att en motion lämnats in av Ingrid Landin (MP) om att
sociala kriterier ska införas i upphandlingspolicyn.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 februari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för upphandling eftersom
rubricerade förslag till upphandlingspolicy innehåller en skrivning om att
etiska aspekter ska beaktas och vara anpassade till kommunens övergripande
styrdokument. De sociala kriterier, som omtalas i motionen bedöms omfattas
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 42

25

Dnr KS 10-1426 003 (forts)

av denna lydelse varför en särskild skrivning om sociala kriterier inte anses
vara nödvändig.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 51 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
februari 2012. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att sociala
krav ska skrivas in i policyns sista punkt.
Mats Wedberg (MP) – att den formulering, som finns i lagen om offentlig
upphandling (LOU) angående sociala kriterier skrivs in i policyn.
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

2012-03-19

KS § 43

26

Dnr KS 11-1825 003

Antagande av informationssäkerhetspolicy för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta informationssäkerhetspolicy daterad den 20 januari 2012.

Bakgrund
Vid arbetet med att införa den nationella strategin för användning av IT i vård
och omsorg har avsaknaden av en informationssäkerhetspolicy för Norrtälje
kommun aktualiserats. Huvudsyftet med en informationssäkerhetspolicy med
tillhörande riktlinjer och rutiner är att säkerställa att kommunens informationshantering sker enligt gällande lagar och förordningar. Vidare är antagande av
en informationspolicy ett nödvändigt steg för att uppfylla de ”16 principer för
samverkan” som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 januari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicy daterad den
20 januari 2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2012, § 32 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 19
januari 2012.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 44

27

Dnr KS 12-215 553

Antagande av hamntaxa och hamnordning för Norrtälje hamn
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till hamnordning för Norrtälje hamn att gälla från och med 1
maj 2012 bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 25 januari
2012,
att vid samma tidpunkt upphäva nu gällande hamntaxan beslutad av
kommunfullmäktige den 5 mars 2007, § 10,
att anta förslag till hamntaxa att gälla från och med 1 maj 2012 bifogad
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 25 januari 2012,
att vid samma tidpunkt upphäva nu gällande hamntaxa beslutad av
kommunfullmäktige den 19 december 2005, § 273,
att avgifterna i hamntaxan justeras årligen enligt konsumentprisindex samt
att hamnområdet minskas ned enligt förslaget för att skapa nya parkeringsytor
för Norrtälje stad.

Bakgrund
Gällande hamntaxa och hamnordning omfattar norra kajområdet öster om
Norrteljebåten fram till Norrtälje segelsällskaps uppställningsområde samt
kommunens uppställningsområde öster om Hamnvägen.
I samband med att uppställningsområdet öster om Hamnvägen ska göras om
till parkeringsplats har hamntaxan och hamnordningen sett över och reviderats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 44

28

Dnr KS 12-215 553 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 januari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till hamnordning för Norrtälje
hamn att gälla från och med 1 maj 2012 bifogat kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 25 januari 2012, att vid samma tidpunkt upphäva nu
gällande hamntaxan beslutad av kommunfullmäktige den 5 mars 2007, § 10,
att anta förslag till hamntaxa att gälla från och med 1 maj 2012 bifogad
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 25 januari 2012, att vid samma
tidpunkt upphäva nu gällande hamntaxa beslutad av kommunfullmäktige den
19 december 2005, § 273, att avgifterna i hamntaxan justeras årligen enligt
konsumentprisindex samt att hamnområdet minskas ned enligt förslaget för att
skapa nya parkeringsytor för Norrtälje stad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2012, § 31 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 25
januari 2012.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 45

29

Dnr KS 11-1669 450

Antagande av renhållningsordning för Norrtälje kommun att gälla från
och med 1 juni 2012
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny renhållningsordning, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse daterad den 16 februari 2012, att gälla från och
med den 1 juni 2012 samt
att nuvarande renhållningsordning upphävs när den nya träder i kraft.
Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en protokollsanteckning.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och deltar i
socialdemokraternas och vänsterpartiets protokollsanteckning.

Bakgrund
Enligt Miljöbalken är kommunen skyldig att ha en renhållningsordning
antagen av kommunfullmäktig. Renhållningsordningen ska innehålla
föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan.
Huvudsyftet i rubricerade förslag till renhållningsordning är det samma som i
tidigare. Det vill säga att mängden avfall ska minskas. Däremot är den
tydligare vad gäller regler, mål, syfte, inriktning service och information.
Renhållningsordning har varit utställd mellan den 8 november och 9 december
2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 45

30

Dnr KS 11-1669 450 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 februari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna ändring av renhållningsordningen att gälla från och med den 1 juni 2012 samt att nuvarande
renhållningsordning upphävs när den nya träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 61 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 16
februari 2012. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att
sopmängden ska minska med 10%, att materialåtervinningen ska öka med
10%, att grovsopor en gång per år hämtas fastighetsnära, att kommunen vid
Salmunge återvinningscentral och Häverö återvinningscentral erbjuder
entreprenörer att vara på plats för att ta emot material/saker/produkter som kan
återvinnas, att kommunen arbetar fram en plan för hur man vid Görla
återvinningscentral kan erbjuda entreprenörer att vara på plats eller via tydlig
information göra det möjligt att lämna saker, som kan återanvändas. I övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Mats Wedberg (MP) – att omhändertagandet av organiskt avfall ska redovisas i
avfallsplanen. 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 antar Kjell Janssons yrkande.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 46

31

Dnr KS 11-578 214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för del av
fastigheterna Tälje 4:60 och Verkstaden 8
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 fastigheterna Tälje 4:60
och Verkstaden 8.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
uppförandet av ett nytt badhus i Norrtälje. Den plats, som är aktuell för
badhuset är på Södra berget, omedelbart norr om den befintliga
friidrottsstation.
Detaljplanen, som nu ska antas har tidigare varit ute på samråd mellan den 7
september och 21 oktober 2011 samt utställd mellan den 20 december 2011
och 17 januari 2012.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 februari 2012 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

2012-03-19

KS § 46

32

Dnr KS 11-578 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 43 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 1
februari 2012.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 47

33

Dnr KS 08-112 250

Godkännande av förslag till vision, strukturplan, gestaltningsprinciper
och genomförandestrategi för omvandling av Norrtälje hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommundirektören att tillskapa en projektorganisation för
genomförandet av omvandlingen av Norrtälje hamn samt
att finansiering sker med intäkter från kommunen och övriga markägares del
av exploateringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till vision, strukturplan, gestaltningsprinciper och genomförandestrategi som underlag för fortsatt omvandling
av Norrtälje hamn med tillägget kultur under Norrtälje hamn 1.Vision
punkt 3, sista meningen.
Reservation och protokollsanteckning
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar
en protokollsanteckning, bilaga.

Bakgrund
Rubricerade dokument är ett underlag för fortsatt arbetet med omvandlingen av
Norrtälje hamn. Planering för omvandling av Norrtälje hamn påbörjades
samtidigt som en utvecklingsplan för staden arbetades fram. Planeringen av
hamnen inleddes med ett dialogseminarium, en så kallad charett, som
resulterade i två framarbetade förslag. Därefter har offentliga möten med
allmänheten och samråd med byggherrar och fastighetsägare genomförts.
Allmänheten har även kunnat lämna synpunkter på kommunens hemsida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 47

34

Dnr KS 08-112 250 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 februari 2012 att
kommunfullmäktig beslutar att godkänna föreliggande förslag till vision,
strukturplan, gestaltningsprinciper och genomförandestrategi som underlag för
fortsatt omvandling av Norrtälje hamn. Vidare föreslås kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommundirektören att tillskapa en projekt-organisation
för genomförandet av omvandlingen av Norrtälje hamn samt att finansiering
sker med intäkter från kommunen och övriga markägares del av
exploateringen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 44 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
februari 2012 med tillägget att ordet kultur ska läggas till i dokumentet ”Vision
1” under punkt 3, sista meningen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – yrkande i enlighet med vad som anförs i protokollsanteckning, bilaga
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 48

35

Dnr KS 12-353 344

Investering 2012 – Vatten och avloppsledningar till Östernäs-Västernäs
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 27.000.000 kronor till utbyggnad av VA-ledningar mellan
Kapellskärsledningen och Östernäs för att möjliggöra anslutning av
samfälligheter i Uppnäs-Västernäs-Östernäs samt
att finansiering sker inom VA-kollektivet.

Bakgrund
Kapellskärsledningen är anpassad för att nya abonnenter ska kunna anslutas till
VA-ledningen. Boende i Östernäs-Västernäs-Uppnäs området har anmält
intresse om anslutning.
I program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2012-2030, antaget
av kommunfullmäktige den 26 september 2011, anges att Östernäs och
Västernäs ska kunna anslutas som samfällda lösningar senast 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 januari 2012 att
kommunfullmäktige beslutar att anslå 27.000.000 kronor till utbyggnad av
VA-ledningar mellan Kapellskärsledningen och Östernäs för att möjliggöra
anslutning av samfälligheter i Uppnäs-Västernäs-Östernäs samt att finansiering
sker inom VA-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 62 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
5 januari 2012.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 49

36

Dnr KS 12-277 240

Investering 2012-2013 – Utveckling av Norrtälje kommuns hantering av
Geografiska Informations System (GIS)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 4 200 tkr i investeringsanslag totalt fördelat under 2012 och 2013 för
utveckling av kommunens hantering av geografisk information samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar med
1 900 tkr under 2012 och med 2 300 tkr under 2013.

Bakgrund
Kommunen hanterar inte geografisk information på ett optimalt sätt idag vilket
medför fel och förseningar i bland annat plan- och projektarbetet. Inom byggoch miljökontoret, barn- och skolkontoret, kommunstyrelsekontorets
avdelningar för planering- och utveckling, VA, gata/park, renhållning,
information och räddningstjänst kan befintliga system inte samverka på grund
av olika referenssystem.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 4 200 tkr i investeringsanslag totalt fördelat
under 2012 och 2013 för utveckling av kommunens hantering av geografisk
information samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
investeringar med 1 900 tkr under 2012 och med 2 300 tkr under 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 63 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
17 februari 2012.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 50

37

Dnr KS 11-2164 295

Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av lokaler på Eneberg
samt disponering av medel ur underhållsfonden till kontorslokaler för
stadsarkivet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 2.570 tkr till ombyggnad av lokaler på Eneberg till kontorslokaler
för stadsarkivet,
att anslå 100 tkr till installation av ett nytt rullarkiv i befintligt arkiv på
Eneberg,
att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag
till anläggningsinvesteringar samt
att hänsyn tas till kommunstyrelsens ökade årliga lokalkostnader om 100 tkr
för stadsarkivet i budget för år 2013.

Bakgrund
Stadsarkivet har sedan 1985 disponerat lokaler för både arkiv och
administration i Norrtälje Energis fastighet på Baldersgatan. I samband med
Norrtälje Energis omorganisation hösten 2011 övertog de stadsarkivets
kontorslokaler i fastigheten. Kommunstyrelsekontoret har i samverkan med
berörd personal utarbetat ett förslag till permanenta lokaler för stadsarkivet på
Eneberg.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 januari 2012 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 300 tkr ur underhållsfonden till underhållsåtgärder i anslutning till ombyggnad av lokaler på
Eneberg för stadsarkivets behov samt att avsätta 50 tkr ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande för finansiering av flyttningskostnader. Vidare föreslås
kommunstyrelsen besluta att anslå 2.570 tkr till ombyggnad av lokaler på
Eneberg till kontorslokaler för stadsarkivet, att anslå 100 tkr till installation av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 50

38

Dnr KS 11-2164 295 (forts)

ett nytt rullarkiv i befintligt arkiv på Eneberg, att finansiering av åtgärderna
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar
samt att hänsyn tas till kommunstyrelsens ökade årliga lokalkostnader om 100
tkr för stadsarkivet i budget för år 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2012, § 33 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 januari 2012.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 51

39

Dnr KS 11-2146 243

Bygg- och miljönämndens begäran om investeringsmedel för
flygfotografering 2012
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 500 tkr i investeringsanslag till bygg- och miljönämnden för
flygfotografering 2012,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2012
samt
att inarbeta driftkostnader för investeringen i budget för bygg- och
miljönämnden 2012.

Bakgrund
Grundkartor behövs för att en detaljplan ska kunna upprättas och för framställande av grundkartor behövs primärkartor. Kommunen saknar i dag
primärkartor för områdena utanför tätorterna. För att trygga kommunens behov
av kartor har bygg- och miljökontoret på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott upprättat en handlingsplan för kartförsörjning, som godkändes av
bygg- och miljönämnden den 17 november 2011, § 105. Med stöd av
handlingsplanen begär bygg- och miljökontoret investeringsmedel för genomförandet av flygfotografering/laserskanning över främst Rådmansö och
Bergshamra.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 500 tkr i investeringsanslag till bygg- och
miljönämnden för flygfotografering 2012, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2012 samt att inarbeta driftkostnader för
investeringen i budget för bygg- och miljönämnden 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 51

40

Dnr KS 11-2146 243 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 54 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 3
februari 2012.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 52

41

Dnr KS 06-843 253

Försäljning av fastigheten Siktet 1 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köpekontrakt för fastigheten Siktet 1 enligt bilaga till
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 2 februari 2012.

Bakgrund
För att kunna bygga 21 hyreslägenheter i tre plan för ungdomar har Stiftelsen
Roslagens Sparbanks Ungdomsboende i Roslagen erhållit ett preliminärt
markanvisningsavtal och bekostat en detaljplan för fastigheten Siktet 1.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för fastigheten Siktet 1.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 52 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 2
februari 2012.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 53

42

Dnr KS 11-494 252

Förvärv av fastigheten Slakteriet 1 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köp av fastigheten Slakteriet 1 enligt upprättat köpekontrakt
med staten genom Fortifikationsverket för en köpeskilling av 4 500 000
kronor,
att finansiering av köpet sker med medel från kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2012,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att under 2012 riva/avlägsna samtliga
byggnader på fastigheten samt grusa av för parkering samt
att kostnad för rivning/avlägsnande av byggnader från fastigheten uppgående
till ca 700 000 kronor sker med medel från kommunstyrelsens anslag till
förfogande.

Bakgrund
I en skrivelse daterad den 28 februari 2011 meddelar Fortifikationsverket att de
har för avsikt att sälja rubricerade fastighet. Kommunen har med anledning av
att samhällsbyggnadsskäl föreligger påkallat sin företrädanderätt och fått den
godkänd av Fortifikationsverket.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köp av fastigheten Slakteriet 1 enligt
upprättat köpekontrakt med staten genom Fortifikationsverket för en
köpeskilling av 4 500 000 kronor, att finansiering av köpet sker med medel
från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2012, att uppdra till
kommunstyrelsekontoret att under 2012 riva/avlägsna samtliga byggnader på
fastigheten samt grusa av för parkering samt att kostnad för rivning/
avlägsnande av byggnader från fastigheten uppgående till ca 700 000 kronor
sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 53

43

Dnr KS 11-494 252 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 februari 2012, § 53 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 14
februari 2012.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 54

44

Dnr KS 09-1240 253

Ändring av köpekontrakt för del av Tjockö 2:6
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tilläggsavtal nr 1 till köpekontrakt för del av fastigheten Tjockö
2:6.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2011, § 194, att godkänna en
försäljning av en arrendetomt på del av fastigheten Tjockö 2:6. I samband med
pågående lantmäteriförrättning har det framkommit att det inte går att bilda en
fastighet med den då föreslagna omfattningen på grund av strandskyddet och
att hela arrendetomten inte var ianspråktagen som tomt. Med anledning härav
har ett tilläggsavtal nr 1 har upprättats där arealen ändras från 2500 m2 till
2030 m2 och köpeskillingen från 2 050 000 kronor till 1 850 000 kronor.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 januari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtal nr 1 till köpekontrakt för
del av fastigheten Tjockö 2:6.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2012, § 34 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12
januari 2012.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 55

45

Dnr KS 11-1757 253

Försäljning av tomt för bostad/småföretag, del av Oxhalsö 1:125
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna försäljning av tomt för bostad/småföretag, del av fastigheten
Oxhalsö 1:125 enligt upprättat köpekontrakt bilagt kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 13 januari 2012.

Bakgrund
Detaljplanen för Bromskärs hamn på Oxhalsö 1:125, som antogs av
kommunfullmäktige den 25 oktober 2010, § 195, medger bland annat att en
tomt om 6700 m2 för bostäder med hantverk/småföretag i markplan. Med
anledning av att ett företag anmält intresserade av att köpa tomten har ett
köpekontrakt upprättats.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 januari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av tomt för bostad/
småföretag, del av fastigheten Oxhalsö 1:125 enligt upprättat köpekontrakt.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 februari 2012, § 35 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
januari 2012.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 56

46

Dnr KS 10-1428 253

Godkännande av köpekontrakt avseende försäljning av skoltomt i Färsna,
Norrtälje
Centerpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av skoltomt i Färsna till en
köpeskilling av 2 800 000 kronor.
Reservation och protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en protokollsanteckning.
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
I detaljplan för Färsna etapp 2 har en tomt planlagts för skolverksamhet.
Turako Fastighetsutvecklings AB har ansökt om att få förvärva tomten för
byggande av lokaler anpassade för friskolan Pysslingens F-9 verksamhet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av
skoltomt i Färsna till en köpeskilling av 2 800 000 kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 66 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 16
februari 2012. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 56

47

Dnr KS 10-1428 253 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – avslag.
Mats Wedberg (MP) – avslag arbetsutskottets förslag till beslut. Bifall till att
det ska vara en arrendetomt.
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar Kjell Janssons yrkande.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 57

48

Dnr KS 12-251 253

Godkännande av köpekontrakt avseende försäljning av delar av
fastigheten Härden 1 och 2 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av delar av fastigheterna
Härden 1 och 2 till en köpeskilling av 1 850 000 kronor.

Bakgrund
Montessoriförskolan Bambino behöver flytta från sina lokaler i StorstenVingelebacke på grund av att området är planlagt som industriområde och
därmed inte medger förskoleverksamhet. Kommunstyrelsekontoret har erbjudit
förskolan en ersättningstomt, som förskolan har accepterat, bestående av delar
av fastigheterna Härden 1 och 2 på Hemvägen i Norrtälje.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av
delar av fastigheterna Härden 1 och 2 till en köpeskilling av 1 850 000 kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 67 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
22 februari 2012.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 58

49

Dnr KS 12-364 290

Ersättning för flytt av montessoriförskolan Bambino i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ersätta montessoriförskolan Bambino med 3,5 miljoner kronor såsom
ersättning för flyttkostnader uppkomna på grund av ny detaljplan som
omöjliggjort fortsatt verksamhet samt
att flyttkostnaden finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag till
förfogande.

Bakgrund
Montessoriförskolan Bambino behöver flytta från sina lokaler i StorstenVingelebacke på grund av att området är planlagt som industriområde och
därmed inte medger förskoleverksamhet. Kommunstyrelsekontoret har erbjudit
förskolan en tomt, som accepterats av förskolan, bestående av delar av
fastigheterna Härden 1 och 2 på Hemvägen i Norrtälje. Ett avtal, som reglerar
den skada som uppkommit för förskolans verksamhet på grund av den nya
detaljplanen har upprättats.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att ersätta montessoriförskolan Bambino med 3,5
miljoner kronor såsom ersättning för flyttkostnader uppkomna på grund av ny
detaljplan som omöjliggjort fortsatt verksamhet samt att flyttkostnaden
finansieras med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 68 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
23 februari 2012.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 59

50

Dnr KS 12-366 261

Avtal om bostadsarrende – Tjockö 2:6
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till avtal om bostadsarrende, bifogat kommunstyrekontorets skrivelse från den 20 februari 2012.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
På Norrtälje kommuns mark på ön Kläppen i Söderarms skärgård äger en
privatperson en äldre stuga. Frågan har uppkommit med vilken rätt
kommunens mark nyttjas för stugan. Efter förhandlingar med stugägaren har
ett förslag till bostadsarrende arbetats fram. Avtalet innebär att stugägaren
betalar en årlig arrendeavgift och att kommunen övertar bastubyggnaden, som
ligger i anslutning till stugan.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 februari 2012 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal om bostadsarrende,
bifogat kommun-styrekontorets skrivelse från den 20 februari 2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 mars 2012, § 69 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 20
februari 2012.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) – i första hand återremiss, i andra hand avslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-03-19

KS § 59

51

Dnr KS 12-366 261 (forts)

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst om ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Propositionsordning 2
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag Mats Wedbergs
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Mats Wedbergs
yrkande.
____________
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Dnr KS 12-052 002

Anmälan om delegationsbeslut 2011
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1- 12 läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Kjell Jansson
1 ärende enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 2
Delegat: Per Nordenstam
1 ärende enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 3
Delegat: Sören Fredriksson
2 ärenden enligt förteckning 2012-03-01
Bilaga 4
Delegat: Lars Anderman
2 ärenden enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 5
Delegat: Gunnel Löfqvist
3 ärenden enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 6
Delegat: Agneta Hilldén-Möllenborg
1 ärende enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 7
Delegat: Peter Hoogeveen
1 ärende enligt förteckning 2012-02-29
Bilaga 8
Delegat: Henning Richardsson
2 ärenden enligt förteckning 2012-02-29
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Bilaga 9
Delegat: Lars Härlin
7 ärende enligt förteckning 2012-02-09
Bilaga 10
Delegat: Lena von Otter
2 ärende enligt förteckning 2012-03-01
Bilaga 11
Delegat: Robert Klingvall
7 ärende enligt förteckning 2012-01-25
Bilaga 12
Delegat: Carola Telenius
126 ärende enligt förteckning 2012-01-25
___________
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Protokoll
Meddelas och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2011-11-22,
2011-12-05, 2011-12-07, 2011-12-14, 2012-01-18, 2012-02-08 och
2012-02-22.
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-30.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-13.
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Länsstyrelsens skrivelse om skärpt och utvecklad alkohol- och tobakstillsyn.
Länsstyrelsens skrivelse om Miloverkstaden, byggnad 27, inom byggnadsminnet LV3, Norrtälje kommun.
Månadsrapport för december 2011 från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun.
Månadsrapport för januari 2012 från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun.
Verksamhetsplan 2012 från socialnämnden, klimatnämnden, utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden samt tiohundranämndens budget 2012.
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Övrigt
Vice kommundirektören Tommie Eriksson besvarar Mats Wedbergs (MP)
fråga om handläggningen av Älmsta Framtids ansökan om bidrag.
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