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Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Eva Kutscher, sekreterare
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KS § 110
Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret onsdagen den
11 september 2013.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

KS § 111

Dnr KS 13-679 041

Villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB samt godkännande av
rörelsekredit för TioHundra AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
lämna 12 200 tkr i bidrag till villkorat aktieägartillskott till TioHundra A B ,
att finansiering sker med eget kapital,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utbetala beslutat tillskott justerat
för eventuellt återbetalning av A F A i bidrag till Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett
aktieägartillskott till TioHundra A B ,
att godkänna att TioHundra A B tecknar avtal om rörelsekredit om maximalt
50 mnkr till och med 31 december 2015,
att godkänna kommunal borgen för att möjliggöra att bolaget tecknar en
rörelsekredit inom en ram om maximalt 50 miljoner kronor. Detta under
förutsättning att det tecknas på lika villkor som Stockholms läns landsting
samt att ansvaret fördelas lika mellan parterna,
att borgensavgift tas ut i enlighet med fmanspolicy och till marknadsmässiga
villkor,
att till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
lämna 250 tkr i bidrag för att täcka administrativa kostnader samt
att finansiering sker med eget kapital.

Justerandes sign
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KS§
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Bakgrund
Utifrån prognosen för 2013 för TioHundra A B behöver kapital i form av
aktieägarägartillskott tillskjutas. För att klara de naturliga fluktuationerna av
likviditetsbehovet behöver TioHundra A B även en rörelsekredit.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den i juli 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg lämna 12 200 tkr i bidrag till villkorat
aktieägartillskott till TioHundra A B , att finansiering sker med eget kapital, att
uppdra till kommunstyrelsekontoret att utbetala beslutat tillskott justerat för
eventuellt återbetalning av A F A i bidrag till Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett
aktieägartillskott till TioHundra A B , att godkänna att TioHundra A B tecknar
avtal om rörelsekredit om maximalt 50 mnkr till och med 31 december 2015,
att godkänna kommunal borgen för att möjliggöra att bolaget tecknar en
rörelsekredit inom en ram om maximalt 50 miljoner kronor. Detta under
förutsättning att det tecknas på lika villkor som Stockholms läns landsting samt
att ansvaret fördelas lika mellan parterna, att borgensavgift tas ut i enlighet
med finanspolicy och till marknadsmässiga villkor, att till Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg lämna 250 tkr i bidrag för att
täcka administrativa kostnader samt att finansiering sker med eget kapital.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 229, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 1 juli 2013.

Justerandes sign
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Dm K S 11-352 003

Besvarande av motion från Ulrika Falk (S) om jämställdhetsintegrering
inom Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari
2011, § 64. Motionären yrkar att Norrtälje kommun inför jämställdhetsintegrering inom kommunens verksamhet.
Yttrande
Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare med 25 anställda
eller flera vart tredje år upprätta en skriftlig plan för jämställdhetsarbetet.
När det gäller den kommunala verksamheten i Norrtälje kommun finns olika
system för jämställdhetsintegrering. Dels en lönekartläggning, dels
kompetensbaserad rekrytering som ska motverka diskriminering samt ett
likabehandlingsprogram som täcker områden som arbetsförhållanden,
föräldraskap, rekrytering, kompetensutvecklingjämställdhet och löner.
Programmet antogs av kommunstyrelsen den 4 februari 2013, § 14.
Med hänvisning till vad som redovisas i den borgerliga majoriteten i skrivelse
från den 12 april 2013 anser den borgerliga majoriteten att motionen är besvarad,
Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 230, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 12 april 2013. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) - att motionen anses besvarad.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Mats Wedberg (MP) - bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att Öka tryggheten
och minska skadegörelsen på våra pendlarparkeringar
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.

Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17
december 2012, § 188. Motionären vill att Norrtälje kommun undersöker hur
och vad man kan göra för att öka tryggheten, säkerheten och minska skadegörelsen på pendlarparkeringarna i kommunen.
Yttrande
Vad som gäller på kommunens pendlarparkeringar regleras i avtal mellan
kommunen och SL. SL har anlagt och bekostat anläggningarna och kommunen
upplåter marken. Efter samråd med kommunen bekostar och utför SL
erforderliga funktions- och förbättringsåtgärder. Kommunstyrelsekontoret har
under 2013 gått igenom polisanmälningar samt tagit in synpunkter via enkäter
från de som parkerar på pendlarparkeringarna vid Campus, Rosa och Ledinge.
Resultatet från dessa undersökningar ska redovisas vid nästa möte kommunen
har med SL.
Med hänvisning till vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets P M med
tillhörande bilaga föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den
18 juni 2013 att motionen anses besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 231, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 18 juni 2013.
Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Antagande, enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 - Ändring av
detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut anta densamma.

Bakgrund
Fastighetsägarna till Stärbsnäs 1:28 har tidigare inkommit med en begäran om
att få upphäva detaljplanen eftersom de önskar driva fastigheten som jordbruksfastighet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 december 2012
och beslutade då att endast en del av kvartersmarken för bostäder skulle ändras
med hänvisning till att det ger bättre miljö för boende med koppling till småskaligt jordbruk.
Detaljplanen, som nu ska antas, har varit utsänt för samråd mellan den 16 april
och 10 maj 2013. Under samrådstiden har totalt två yttranden inkommit. Båda
utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 maj 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 juni 2013, § 182, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 16 maj 2013.

Justerandes sign
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheten Smedsmora 1:13 m.fl. i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för fortsatt planarbete.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i uppförandet av cirka 50
friliggande enbostadshus på fastigheten Smedsmora 1:13 m.fl. I områdets
nordöstra del planeras en hästgård för cirka 10-20 hästar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2009, 178, att sökande
får upprätta en detaljplan för fastigheten Smedsmora 1:13 under förutsättning
att vatten- och avloppsförsörjningen kan ordnas på ett sätt som godtas av byggoch miljönämnden samt att intilliggande bebyggelse tas med i detaljplanen.
Ett planprogram har upprättats som ett första steg i planprocessen eftersom
området har inte stöd i gällande översiktsplan. Planförslaget har varit ute på
samråd mellan den 18 december 2012 och 15 februari 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag för fortsatt planarbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 225, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 12 augusti 2013.

Justerandes sign
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Planbesked - Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Humlö
1:4 i Frö t n nu församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå ansökan om planbesked avseende fastigheten Humlö 1:4.
Motivering
I samband med att gällande detaljplan för fastigheten Humlö 1:4 antogs den 10
januari 2011, § 22, gjordes en noggrann avvägning av antalet fastigheter,
övriga anordningar och byggrätternas storlek. Givna byggrätter anses vara
tillräckliga i förhållande till fastighetens storlek. I gällande detaljplan är
strandskyddet utvidgat till 300 meter för det område som idag omfattas av
naturmark. Området omfattas dessutom av förordnande enligt 113 § (BL).
Ovanstående planbesked kan inte överklagas.
Bakgrund
Ägarna till fastigheten Humlö 1:4 ansöker om ändring av detaljplan för
fastigheten Humlö 1:4 i Frötuna församling. Syftet med planändringen är att
möjliggöra inrättandet av tre nya fastigheter för permanentboende och att
byggrätten utökas med 20 m per fastighet för de sju Övriga fastigheter på
Måsholmen. Därutöver önskar sökande möjliggöra för en gemensam brygga på
holmens östra sida.
2

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked avseende
fastigheten Humlö 1:4.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 226, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 15 augusti 2013.
Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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Godkännande av hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten
Lärjungen 2 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2
samt
att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2.

Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände den 9 februari 2009, § 37, en planförLSSgruppboende. Inom ramen för den planen genomfördes en ramupphandling av
4-6 gruppboenden varav det nu aktuella LSS-gruppboendet om sex lägenheter
med gemensamhets- och personalutrymmen på Krokvägen 2 i Norrtälje är
nummer tre. Ramavtalet innebär att kommunen blockförhyr hela fastigheten
under 20 årförbedrivande av LSS-gruppboende.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende
på fastigheten Lärjungen 2 samt att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för
LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 juni 2013, § 184, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 22 maj 2013.
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Verksamhetsplan för kommunstyrelsen
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014-2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat en verksamhetsplan för sina verksamheter för åren 2014-2016 baserad på verksamhetsplaner för kontorets olika avdelningar. Uppföljning av avdelningsspecifika mål och aktiviter sker på avdelningsnivå.
Tjänsteman na bered ning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 juni 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsen
2014-2016.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 232, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 18 juni 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet
med hänvisning till att handlingarna delades ut vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport per juli 2013 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per juli 2013 med ett
prognostiserat underskott på -2 565 tkr.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj,
juli, september och november upprättas endast prognos.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om -2 565 tkr till följd av
kommunfullmäktiges beslut från den 5 november 2012, § 179, om uttag ur
VA-fonden. Skattefinansierad verksamhet visar nollresultat.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per
juli 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 233, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 19 augusti 2013.
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Månadsrapport per juli 2013 för kommunen och de kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje att i delårsrapport 2
redovisa åtgärder så att ett prognostiserat underskott om 12 mnkr kan
elimineras,
att godkänna månadsrapport för juli 2013 samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund
Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs eller årsbokslut innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För mars, maj,
juli, september och november upprättas endast prognos. Koncernredovisning
upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen ingående
bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra A B lämnar rapport för
alla månader utom januari ochjuli.
Prognosen för kommunen beräknas till ett utfall på 64 mnkr vid årets slut. I
förhållande till budget är det en positiv avvikelse på 13 mnkr. Nämnderna hatredovisat en negativ avvikelse på 42 mnkr. Exploaterings- och reavinster
beräknas ge en positiv avvikelse på 90 mnkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för juli 2013 samt att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 234, foreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22
augusti 2013 med tillägget att Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje far i
uppdrag att i delårsrapport 2 redovisa åtgärder så att ett prognostiserat underskott om 12 mnkr kan elimineras. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet med hänvisning till att handlingarna delades ut på sammanträdet.
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Stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja 400 000 kronor i stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska
förening under 2013,
att användningen av stödet redovisas senast den 1 mars 2014 samt
att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Bakgrund
Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening ansöker i skrivelse daterad
2 april 2013 om ett ekonomiskt stöd på 400 000 kronor för att utveckla
Norrtälje stads attraktionstoft i linje med den borgerliga majoritetens
27-punktprogram.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja 400 000 kronor i stöd till Norrtälje
Handelsstad ekonomiska förening under 2013, att användningen av stödet
redovisas senast den 1 mars 2014 samt att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet härvid sammanträde den 12juni 2013, § 185a, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 22 maj 2013.
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Investering 2013 - Parkering, yttre mark och dagvattendammar
vid Norrtälje nya badhus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark
runt Norrtälje nya badhus,
att anslå investeringsmedel om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm,
att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag
till anläggningsinvesteringar för år 2014 samt
att finansiering av kultur- och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas
i budget för 2014.

Bakgrund
Rubricerade projekt avser anläggande av parkeringsytor, infart och utvändig
miljö kring Norrtäljes nya badhus på Södra berget. Till dessa ytor ska även en
damm anläggas som ersättning för tidigare biotopmiljö. Dammen ska även
användas för utjämning av dagvatten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 29 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark runt Norrtälje nya badhus, att anslå investeringsmedel
om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm, att finansiering av åtgärderna
sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggnings-investeringar
för år 2014 samt att finansiering av kultur och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas i budget för 2014.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet härvid sammanträde den 12 juni 2013, § 185b, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2013.
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Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende
beroenderådgivning, geriatrik samt minnesmottagning på ROS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ett investeringsanslag om 3 510 tkr avsätts år 2013 for ombyggnad av
vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt
att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
anläggningsinvesteringar för år 2013.

Bakgrund
Rubricerade projekt syftar till att tillgodose beroenderådgivningens lokalbehov
eftersom nuvarande lokaler inte uppfyller myndigheternas säkerhetskrav för
personal och patienter. Föreslagen lokalisering och ombyggnad av Matrosen på
ROS innebär att beroenderådgivningen kan erbjudas ändamålsenliga lokaler
med egen entré.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende geriatrik och minnesmottagning på
ROS, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivare samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostander och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års
budget. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att ett investerings-anslag om
1 510 tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 juni 2013, § 186, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 23 maj 2013.
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Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende
korttidsboende på ROS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ett investeringsanslag om 2 700 tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av
vårdavdelningar till korttidsboende på ROS samt
att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
anläggningsinvesteringar för år 2013,

Bakgrund
Rubricerade projekt syftar till att uppfylla Boverkets byggnadsregler vad avser
brandskyddet så att fyra avdelningar för korttidsboende kan etableras på ROS,
enligt sjukvårds- och omsorgsförvaltningens önskemål.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 2 800 tkr avsätts ur underhållsfonden till
underhållsåtgärder, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivarna samt
att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader och ökade hyresintäkter inarbetas i
2014 års budget. Vidare föreslårs kommunstyrelsen besluta att ett investeringsanslag om 2 700 tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelningar till
korttidsboende på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till anläggnings-investeringar för år 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12juni2013, § 187, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 23 maj 2013.
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Beviljande av investeringsanslag för verksamhetsanpassningar år 2013,
kvartal 3 och 4
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ett investerings anslag om 375 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
verksamhetsanpassningar för utbildningsnämnden,
att ett investerings anslag om 1 500 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
verksamhetsanpassningar för barn- och skolnämnden,
att ett investeringsanslag om 1 000 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
verksamhetsaanpassningar för sjukvårds- och omsorgsnämnden,
att ett investeringsanslag om 500 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
verksamhetsanpassningar för övriga nämnder,
att ett investeringsanslag om 500 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
tekniska investeringar samt
att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
anläggningsinvesteringar för år 2013.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning har behov av investeringsmedel
för mindre åtgärder för anpassning av lokaler gentemot de olika förvaltningarna, bland annat på grund av olika myndighetskrav. För driftkostnaderna står
berörd nämnd.
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Tjifnstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 juli 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att ett investeringsanslag om 375 tkr avsätts år
2013, kvartal 3 och 4, för verksamhetsanpassningar för utbildningsnämnden,
att ett investeringsanslag om 1 500 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för
verksamhets anpassningar för barn- och skolnämnden, att ett investeringsanslag
om l 000 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för verksamhetsaanpassningar
för sjukvårds- och omsorgsnämnden, att ett investeringsanslag om 500 tkr
avsätts år 2013, kvartal 3 och 4, för verksamhetsanpassningar för övriga
nämnder, att ett investeringsanslag om 500 tkr avsätts år 2013, kvartal 3 och 4,
för tekniska investeringar samt att investeringen finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 235, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 10 juli 2013.
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Investering 2015 - Tillbyggnad av Sparbankshallen Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att under förutsättning att Rimbo handbollslag fortsätter att spela i elitserien
avsätts ett investeringsanslag om 8 500 tkr år 2015 för tillbyggnad av
Sparbankshallen i Rimbo under 2015,
att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till
anläggningsinvesteringar för år 2015 samt
att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader inarbetas i 2015 års budget.

Bakgrund
Rimbo herrars handbollslag ska till hösten 2013 spela i elitserien och Sparbankshallen i Rimbo uppfyller inte handbollsförbundets krav för spel på elitserienivå. Hallen måste byggas utför att skapa ytterligare en läktare. För att
erhålla tillfällig dispens genomförs redan nu ett antal mindre åtgärder.
Ovanstående beslut villkoras av att Rimbo handbollslag fortsätter att spela i
elitserien. Om så sker kommer tillbyggnaden att utföras under 2015.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 juli 2013 att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att Rimbo handbollslag fortsätter
att spela i elitserien avsätts ett investeringsanslag om 8 500 tkr år 2015 för tillbyggnad av Sparbankshalten i Rimbo under 2015, att investeringen finansieras
inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggnings-investeringar för år
2015 samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader inarbetas i 2015 års
budget.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 236, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 1 juli 2013.
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Besvarande av kommunrevisionens granskning av intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 3 augusti 2013 som
sitt eget och Överlämna det till revisorerna.

Bakgrund
Norrtälje kommuns revisorer har granskat kommunens riktlinjer och rutiner för
intern kontroll.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande
från den 3 augusti 2013 som sitt eget och överlämna det till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 237, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 3 augusti 2013.
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Besvarande av kommunrevisions granskning av kris- och säkerhetsarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommundirektören att
- upprätta förslag till reglemente för krisledningsnämnd,
- i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2013, § 98, samt
kommunstyrelsens beslut den 15 april 2013, § 64, fastställa rutiner föluppföljning av kommunens samlade risk- och säkerhetsarbete,
- i nya och kommande revideringar av ägardirektiv till kommunala bolag
implementera det kommungemensamma synsättet på risk- och krishanteringsarbetet,
- ta fram rutiner samt eventuella behov av policy för kommunens egna
verksamheter och/eller fastigheter när det gäller brandskydd samt
att överlämna ovanstående beslut som kommunstyrelsens yttrande till
kommunrevisionen.

Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat kommunens kris- och säkerhetsarbete.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i yttrande daterat den 12 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att, - upprätta förslag till reglemente för kiisledningsnämnd, - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2013, § 98, samt kommunstyrelsens beslut den 15
april 2013, § 64, fastställa rutiner för uppföljning av kommunens samlade riskoch säkerhetsarbete, - 1 nya och kommande revideringar av ägardirektiv till
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och krishanteringsarbetet, - ta fram rutiner samt eventuella behov av policy för
kommunens egna verksamheter och/eller fastigheter när det gäller brandskydd
samt att Överlämna ovanstående beslut som kommunstyrelsens yttrande till
kommunrevisionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 238, foreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 12 augusti 2013.
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Överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsfördelning for
särskild undervisning vid sjukhus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att teckna överenskommelse om kostnadsfördelning för särskild undervisning
vid sjukhus i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms län daterat den 21 mars 2013 samt
att kostnaden för Överenskommelsen finansieras inom ramen för barn- och
skolnämndens och utbildningsnämndens budgetramar.

Bakgrund
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rekommenderar i skrivelse den 21
mars 2013 länets kommuner att teckna överenskommelse om kostnadsfördelning för särskild undervisning vid sjukhus. Syftet med överenskommelsen är att förenkla administrationen och göra kostnaderna mer förutsägbara för kommunerna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 21 maj 2013, § 52, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att teckna överenskommelse i enlighet med rekommendationen från K S L . Samma beslut togs av barn och skolnämnden den 27
maj 2013, § 50.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att teckna Överenskommelse om kostnadsfördelning
för särskild undervisning vid sjukhus i enlighet med rekommendation från
Kommunförbundet Stockholms län daterat den 21 mars 2013 samt att kostnaden för Överenskommelsen finansieras inom ramen för barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens budgetramar.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 239, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 14 augusti 2013.
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Besvarande av remissen "Privata utfÖrare - Kontroll och insyn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 27 augusti 2013
som sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Finansdepartementet önska Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet
Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53).
Andelen kommunal verksamhet, som utförs av privata utförare har vuxit allt
mer under senare år. Utredningen anser att kommunallagen behöver moderniseras för att bättre återspegla detta förhållande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande
från den 27 augusti 2013 som sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 240, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 26 augusti 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet
med hänvisning till att handlingarna delades ut på sammanträdet.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) - att stycke 3 under rubriken 1. Inledning ändras till "Norrtälje
kommun anser att begreppet huvudman bör förtydligas."
Kjell Jansson (M) - bifall arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
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Besvarande av remiss om nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna STONO:s
Ledningsgrupps yttrande.

Bakgrund
Näringsdepartementet önskar Norrtälje kommuns yttrande över Förslag till
nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
Föreliggande förslag till nationell plan för transportsystemet har arbetats fram
med utgångspunkten att öka uppfyllelsen av de transportpolitiska målen. I
Trafikverkets uppdrag ingår att ta fram förslag till långsiktig nationell plan för
utvecklingen av tranportsystemet för alla trafikslag, vägtrafikjärnvägstrafik,
sjöfart och luftfart.
Inom ramen för STONO-samarbetet (Stockholm Nordost, bestående av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker samt Vaxholms
stad) har ett gemensamt yttrande arbetats fram.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom av STONOs Ledningsgrupp 10
september godkänd skrivelse som Norrtälje kommuns yttrande i rubricerade
ärende.
Politisk beredning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2013, § 242, utgick
ärendet på grund av att inget tjänsteutlåtande förelåg.
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Kommunstyrelsen

K S § 131

Sida

Dnr K S 13-1007 014 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) ~ att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att
godkänna STONO:s Ledningsgrupps yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Ulrika Falks yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Falks yrkande.
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Kommunstyrelsen

KS § 132

Dnr K S 13-921 014

Besvarande av remissen länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2014-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna STONO:s
Ledningsgrupps yttrande.

Bakgrund
Länsstyrelsen önskar Norrtälje kommuns yttrande över Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ny länsplan för transportinfrastruktur för perioden 2014-2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Inom ramen för STONO-samarbetet (Stockholm Nordost, bestående av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker samt Vaxholms
stad) har ett gemensamt yttrande arbetats fram.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom av STONO:s Ledningsgrupp 10
september godkänd skrivelse som Norrtälje kommuns yttrande i rubricerade
ärende.
Politisk beredning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2013, § 243, utgick
ärendet på grund av att inget tjänsteutlåtande förelåg.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) - att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att
godkänna STONO:s Ledningsgrupps yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Ulrika Falks yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Falks yrkande.
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Kommunstyrelsen

K S § 133

Dnr K S 13-51 002

Anmälan av delegationsbeslut 2013
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Kjell Jansson
1 ärende enligt skrivelse från 2013-05-21.
Bilaga 2
Delegat: Tommie Eriksson
2 ärenden enligt förteckning 2013-08-28.
Bilaga 3
Delegat: Helen Lott
1 ärende, Dnr K S 13-1106 och 10 ärenden enligt förteckning 2013-08-21.
Bilaga 4
Delegat: Per Norrman
5 ärenden enligt förteckning 2013-08-26.
Bilaga 5
Delegat:
3 ärenden enligt förteckning 2013-08-26.
Bilaga 6
Delegat: Liselotte Danell
22 ärenden enligt förteckning 2013-08-26.
Bilaga 7
Delegat: Rok Ogrin
105 ärenden enligt förteckning 2013-08-21.
Bilaga 8
Delegat: Personal
4 ärenden enligt förteckning 2013-07-16.
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Bilaga 9
Delegat: Lars Harlin
22 ärenden enligt förteckning 2013-06-14.
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KS § 133
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Bilaga 10
Delegat: Torkel Andersson
1 ärende enligt förteckning 2013-06-14 och 2 ärenden enligt förteckning
2013-06-28.
Bilaga 11
Delegat: Henrik Nyberg
2 ärende enligt skrivelse 2013-08-20 och 2013-07-03.
Bilaga 12
Delegat: Kenneth Andersson
14 ärenden enligt förteckning 2013-08-21.
Bilaga 13
Delegat: Kenneth Andersson m.fl.
14 ärenden enligt förteckning 2013-08-09.
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KS § 134
Protokoll
Meddelas och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2013-05-22,
2013-06-12 och 2013-07-12.
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Kommunstyrelsen

KS § 135
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Kommunrevisionens Övergripande granskning av IT-verksamheten.
Dnr K S 13-1002 007.
Vallentuna kommuns uppsägning av samarbetesavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnas verksamhet. Dm- K S 13-1077 190.
Täby kommuns påkallande av omförhandling av samarbetesavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnas verksamhet.
Dnr K S 13-1119 190.
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet om färdtjänsten.
Verksamhetsberättelse 2012 Norrtälje stadsarkiv. Dnr K S 13-269 042.
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