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KS § 136
Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den 15 oktober
2013.
_________
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Dnr KS 10-1214 001

Antagande av reglemente för krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för krisledningsnämnden daterat den 3 september 2013
samt
att reglementet gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning
I kommuner och landsting ska det enligt lag (2006:544) finnas en nämnd som
fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid, en så kallad krisledningsnämnd. Eftersom det ska vara en nämnd i likhet med övriga nämnder i
kommunen så ska den ha ett eget reglemente.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 augusti 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för krisledningsnämnden
daterat den 3 september 2013 samt att reglementet gäller från och med att
beslutet vunnit laga kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 286, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 20 augusti 2013.
_____________
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Dnr KS 13-1542 123

Fastställande av kommunal utdebitering – Skattesats 2014
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot deltar inte i beslutet utan återkommer till kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala skattesatsen sänkt till 19:72 kronor/skattekrona
för år 2014.

Beredning av ärendet
Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 16 september 2013
att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen
sänkt till 19:72 kr/skattekrona för år 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 288, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen sänkt till
19:72 kronor/skattekrona för år 2014. Socialdemokraternas ledamöter deltog
inte i beslutet.
______________
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Dnr KS 13-1571 042

Verksamhetsplan 2014-2016 för budget 2014-2015 och plan 2016
(VP14-16)
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot deltar inte i beslutet utan återkommer till kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta personalmål enligt förslag till verksamhetsplan år 2014-2016 samt
att sista meningen i näst sista stycket på sidan 57 ”Totalt bedöms antalet
platser….” stryks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta övergripande mål för 2014-2015 enligt planeringsdirektiv och förslag
i VP14-16 som därmed ersätter tidigare mål enligt Mål och budget 20122014,
att anta finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt planeringsdirektiv och förslag i VP14-16,
att anta att Norrtälje kommun tillämpar regelverk för resultatutjämningsreserv,
att anta riktlinjer och tillämpning för resultatutjämningsreserv enligt förslag i
VP14-16,
att fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2014 enligt
planeringsdirektiv och förlag i VP14-16.
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Barn- och skolnämnden
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för barnoch skolnämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för barn- och skolnämnden enligt förslag i VP14-16,
att fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i VP14-16,
att fastställa bidragsnivåer (peng) för förskola, pedagogisk omsorg, natt- och
helgomsorg, fritidshem enligt förslag i VP14-16,
att fastställa bidragsnivåer (peng) för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, svenska som andraspråk, tilläggsbelopp för grundsärskola och
tilläggsbelopp för skolbarnomsorg enligt förslag i VP14-16,
att fastställa peng för musikskola enligt förslag i VP14-16,
att bevilja barn- och skolnämnden 906 500 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja barn- och skolnämnden 922 400 tkr i driftbudget år 2015,
att i övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra särskilda
aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i VP14-16.
Utbildningsnämnden
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för utbildningsnämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för utbildningsnämnden enligt förslag i VP14-16,
att fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tillläggsbelopp för gymnasiesärskolan enligt förslag i VP14-16,
att fastställa bidragsnivå (programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer,
Justerandes sign
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att bevilja utbildningsnämnden 258 000 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja utbildningsnämnden 253 700 tkr i driftbudget år 2015,
att i övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra särskilda aktiviteter
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
VP14-16.
Kultur- och fritidsnämnden
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för kulturoch fritidsnämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag i
VP14-16,
att fastställa avgifter för bad, hyresavgifter, bibliotek, lotteri, annonsering och
gårdskort enligt förslag i VP14-16,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 111 000 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 117 800 tkr i driftbudget år 2015,
att under året redovisa effektiviseringsåtgärder på 0,5 mnkr,
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra särskilda aktiviteter
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
VP14-16.
Sjukvård- och omsorgsnämnd
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt förslag i
VP14-16,
att fastställa avgifter för omvårdnad och mat enligt förslag i VP14-16,
Justerandes sign
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att fastställa ersättning för särskilt boende enligt förslag i VP14-16,
att fastställa ersättning för hemtjänst enligt förslag i VP14-16,
att bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 924 300 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 946 600 tkr i driftbudget år 2015,
att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att genomföra särskilda
aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i VP14-16.
Socialnämnd
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för socialnämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för socialnämnden enligt förslag i VP14-16,
att fastställa avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i VP14-16,
att bevilja socialnämnden 155 600 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja socialnämnden 157 900 tkr i driftbudget år 2015,
att uppdra åt socialnämnden att genomföra särskilda aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i VP14-16.
Bygg- och miljönämnd
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för byggoch miljönämnden enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för bygg- och miljönämnden enligt förslag i
VP14-16,
att bevilja bygg- och miljönämnden 14 200 tkr i driftbudget för år 2014,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-14

KS § 139

10

Dnr KS 13-1571 042 (forts)

att bevilja bygg- och miljönämnden 14 200 tkr i driftbudget för år 2015,
att uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra särskilda aktiviteter
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
VP14-16,
att av kommunfullmäktige tidigare antagna taxor enligt miljöbalken, lagen
om offentlig kontroll av livsmedel, strål- och skyddsförordningen och lag
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och
bygglovstaxa ska gälla.
Kommunstyrelse
att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för
kommunstyrelsen enligt förslag i VP14-16,
att anta verksamhetsmål för kommunstyrelsen enligt förslag i VP14-16,
att bevilja kommunstyrelsen inklusive överförmyndaren 268 500 tkr i driftbudget för år 2014,
att bevilja kommunstyrelsen inklusive överförmyndaren 272 400 tkr i driftbudget för år 2015,
att bevilja kommunstyrelsen 150 000 tkr per år i investeringsram för år 20142016,
att under året redovisa effektiviseringsåtgärder på 1,9 mnkr,
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra särskilda aktiviteter och verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i VP14-16,
att av kommunfullmäktige tidigare antagna taxor för hamn, upplåtelse av
offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift, VA-taxa, renhållningstaxa ska gälla.
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Val- och förtroendemannanämnd
att anta verksamhetsmål för val- och förtroendemannanämnd enligt förslag i
VP14-16,
att bevilja val- och förtroendemannanämnden 2 400 tkr i driftbudget för år
2014,
att bevilja val- och förtroendemannanämnden 600 tkr i driftbudget för år
2015,
att uppdra åt val- och förtroendemannanämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamhet enligt förslag i VP14-16.
Klimatnämnd
att anta verksamhetsmål för klimatnämnden enligt förslag i VP14-16,
att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2014,
att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2015,
att uppdra åt klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamhet enligt förslag i VP14-16,
Övrigt
att fastställa resultatbudget för 2014 och 2015 inklusive plan för 2016 för
Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 september 2013,
att fastställa balansbudget 2014 och 2015 inklusive plan 2016 för Norrtälje
kommun i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets s
krivelse från den 23 september 2013,
att fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2014 och 2015
inklusive plan för 2016 i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 september 2013,
Justerandes sign
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att i övrigt godkänna förslag till verksamhetsplan 2014-2016 samt
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk karaktär.

Sammanfattning
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.
Verksamhetsplan för 2014-2016 är en samlad verksamhetsplan för hela kommunen. Verksamhetsplanen utgår från de planeringsdirektiv som beslutades
om i kommunstyrelsen den 11 mars 2013, § 48. Planen innehåller Kommunfullmäktiges mål, nämndernas verksamhetsmål, mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, strategiska utvecklingsområden, budget, ersättningar till
utförare samt avgifter och taxor. Kommunen använder sig av två-årsbudget
och verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2014 och 2015 med
plan för år 2016.
Ärendet förhandlades enligt MBL § 11 den 2 och 7 oktober 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att anta personalmål enligt förslag till verksamhetsplan år 2014-2016. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att anta
övergripande mål för 2014-2015 enligt planeringsdirektiv och förslag i VP1416 som därmed ersätter tidigare mål enligt Mål och budget 2012-2014, att anta
finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt planerings-direktiv och
förslag i VP14-16, att anta att Norrtälje kommun tillämpar regelverk för resultatutjämningsreserv, att anta riktlinjer och tillämpning för resultatutjämningsreserv enligt förslag i VP14-16, att fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2014 enligt planeringsdirektiv och förlag i VP14-16. Barnoch skolnämnden: att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för barn- och skolnämnden enligt förslag i VP14-16, att anta verksamhetsmål för barn- och skolnämnden enligt förslag i VP14-16, att fastställa
avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i VP14-16, att fastställa bidragsnivåer (peng) för förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgomsorg, fritidshem enligt förslag i VP14-16, att fastställa
bidragsnivåer (peng) för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
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svenska som andraspråk, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp
för skolbarnomsorg enligt förslag i VP14-16, att fastställa peng för musikskola
enligt förslag i VP14-16, att bevilja barn- och skolnämnden 906 500 tkr i driftbudget år 2014, att bevilja barn- och skolnämnden 922 400 tkr i driftbudget år
2015, att i övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra särskilda
aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag
i VP14-16. Utbildningsnämnden: att anta mål, riktlinjer och styrtal för god
ekonomisk hushållning för utbildningsnämnden enligt förslag i VP14-16, att
anta verksamhetsmål för utbildningsnämnden enligt förslag i VP14-16, att fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan enligt förslag i VP14-16, att fastställa bidragsnivå
(programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer, att bevilja utbildnings-nämnden 258 000 tkr i driftbudget år
2014, att bevilja utbildningsnämnden 253 700 tkr i driftbudget år 2015, att i
övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra särskilda aktiviteter och
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i VP14-16.
Kultur- och fritidsnämnden: att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag i VP14-16, att
anta verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag i VP14-16,
att fastställa avgifter för bad, hyresavgifter, bibliotek, lotteri, annonsering och
gårdskort enligt förslag i VP14-16, att bevilja kultur- och fritidsnämnden
111 000 tkr i driftbudget år 2014, att bevilja kultur- och fritidsnämnden
117 800 tkr i driftbudget år 2015, att under året redovisa effektiviseringsåtgärder på 0,5 mnkr, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra särskilda aktiviteter och verksam-hetsplanering för nämndens verksamheter enligt
förslag i VP14-16. Sjukvård- och omsorgsnämnd: att anta mål, riktlinjer och
styrtal för god ekonomisk hushållning för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt förslag i VP14-16, att anta verksamhetsmål för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt förslag i VP14-16, att fastställa avgifter för omvårdnad och
mat enligt förslag i VP14-16, att fastställa ersättning för särskilt boende enligt
förslag i VP14-16, att fastställa ersättning för hemtjänst enligt förslag i VP1416, att bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 924 300 tkr i driftbudget år
2014, att bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 946 600 tkr i driftbudget år
2015, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att genomföra särskilda
aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag
i VP14-16. Socialnämnd: att anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk
hushållning för socialnämnden enligt förslag i VP14-16, att anta verksamhetsmål för socialnämnden enligt förslag i VP14-16, att fastställa avgifter för serverings-tillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt
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förslag i VP14-16, att bevilja socialnämnden 155 600 tkr i driftbudget år 2014,
att bevilja socialnämnden 157 900 tkr i driftbudget år 2015, att uppdra åt socialnämnden att genomföra särskilda aktiviteter och verksamhetsplanering för
nämndens verksamheter enligt förslag i VP14-16. Bygg- och miljönämnd: att
anta mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för bygg- och
miljönämnden enligt förslag i VP14-16, att anta verksamhetsmål för bygg- och
miljönämnden enligt förslag i VP14-16, att bevilja bygg- och miljönämnden
14 200 tkr i driftbudget för år 2014, att bevilja bygg- och miljönämnden
14 200 tkr i driftbudget för år 2015, att uppdra till bygg- och miljönämnden att
genomföra särskilda aktiviteter och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i VP14-16, att av kommunfullmäktige tidigare antagna
taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strål- och
skyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa samt plan- och bygglovstaxa ska gälla. Kommunstyrelse: att anta mål,
riktlinjer och styrtal för god ekonomisk hushållning för kommun-styrelsen enligt förslag i VP14-16, att anta verksamhetsmål för kommun-styrelsen enligt
förslag i VP14-16, att bevilja kommunstyrelsen inklusive överförmyndaren
268 500 tkr i driftbudget för år 2014, att bevilja kommun-styrelsen inklusive
överförmyndaren 272 400 tkr i driftbudget för år 2015, att bevilja kommunstyrelsen 150 000 tkr per år i investeringsram för år 2014-2016, att under året redovisa effektiviseringsåtgärder på 1,9 mnkr, att uppdra till kommunstyrelsen
att genomföra särskilda aktiviteter och verksamhetsplanering för styrelsens
verksamheter enligt förslag i VP14-16, att av kommunfullmäktige tidigare antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift, VA-taxa, renhållningstaxa ska gälla. Val- och förtroendemannanämnd: att anta verksamhetsmål för val- och förtroendemannanämnd enligt
förslag i VP14-16, att bevilja val- och förtroendemannanämnden 2 400 tkr i
driftbudget för år 2014, att bevilja val- och förtroendemannanämnden 600 tkr i
driftbudget för år 2015, att uppdra åt val- och förtroendemannanämnden att
genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamhet enligt förslag i
VP14-16. Klimatnämnd: att anta verksamhetsmål för klimatnämnden enligt
förslag i VP14-16, att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2014,
att bevilja klimatnämnden 440 tkr i driftbudget för år 2015, att uppdra åt klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamhet
enligt förslag i VP14-16. Övrigt: att fastställa resultatbudget för 2014 och 2015
inklusive plan för 2016 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 september 2013, att fastställa
balansbudget 2014 och 2015 inklusive plan 2016 för Norrtälje kommun i
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enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23
september 2013, att fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2014
och 2015 inklusive plan för 2016 i enlighet med förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 september 2013, att i övrigt godkänna förslag
till verksamhetsplan 2014-2016 samt att uppdra till kommunstyrelsen genom
dess kommunstyrelsekontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren
teknisk karaktär.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 289, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 23 september 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att sista meningen i näst sista stycket på sidan 57 ” Totalt
bedöms antalet platser…..” stryks. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________
Expedieras till:
Cristine Dahlbom Nygren för vidarebefordran till berörda
Madelene Fredriksson
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Delårsrapport 2 per augusti 2013 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets delårsbokslut 2 per augusti 2013 med
ett prognostiserat överskott på +235 tkr.

Sammanfattning
Norrtälje kommunrapporterar det ekonomiska läget 10 gånger per år. Delårsboksluten per april och augusti samt årsbokslutet innefattar även en koncernredovisning.
Taxefinansierad verksamhet redovisar ett underskott på -2 565 tkr (renhållning
+1 500 tkr och VA-4 065 tkr). Skattefinansierad verksamhet redovisar ett
överskott med +2 800 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets delårsbokslut 2 per augusti 2013 med ett prognostiserat överskott på +235 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 290, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 17 september 2013.
_____________
Expedieras till:
Irene Dickman
Håkan Wahlgren för vidarebefordran till berörda
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Delårsrapport 2 per augusti 2013 för kommunen och kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapport över bolagens internkontroll samt överlämna den till
kommunrevisionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delaårsraport 2 per april 2013,
att anslå 32 mnkr i driftbudget till sjukvårds- och omsorgsnämnande 2013 för
kostnads- och volymökningar,
att finansiering sker med eget kapital 2013,
att uppdra till Roslagsbostäder att tillse att årets resultat för 2013 uppgår till
minst 4 mnkr för att möjliggöra att halva reavinsten från Alen kan delas ut
2014,
att tillföra ytterligare 20 mnkr till kommunstyrelsens investeringsanlag 2013,
att finansiering sker med egna medel.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Norrtälje kommunrapporterar det ekonomiska läget 10 gånger per år. Delårsboksluten per april och augusti samt årsbokslutet innefattar även en koncernredovisning.
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Kommunen redovisade per augusti ett resultat om cirka 25 mnkr. Resultatet
enligt balanskrav uppgick till 34 mnkr. Prognosen för helåret uppvisar ett
resultat om cirka 87 mnkr före balansjusteringar. Prognos enligt balanskrav
uppgår till 98 mnkr. Koncernens resultat uppgår till cirka 33 mnkr efter skatt.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 25 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport över bolagens internkontroll
samt överlämna den till kommunrevisionen. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delaårsraport 2 per april 2013, att anslå 32 mnkr
i driftbudget till sjukvårds- och omsorgsnämnande 2013 för kostnads- och
volymökningar, att finansiering sker med eget kapital 2013, att uppdra till
Roslagsbostäder att tillse att årets resultat för 2013 uppgår till minst 4 mnkr för
att möjliggöra att halva reavinsten från Alen kan delas ut 2014, att tillföra
ytterligare 20 mnkr till kommunstyrelsens investeringsanlag 2013, att finansiering sker med egna medel.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 291, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 25 september 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet med hänvisning till att handlingarna delades ut vid sammanträde.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) – avslag fjärde att-satsen om uppdrag till Roslagsbostäder. I övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
_______________
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Antagande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2014
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningstaxa enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
5 september 2013, att gälla från den 1 januari 2014 och tillsvidare samt
att nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till renhållningstaxa att gälla
från den 1 januari 2014. I jämförelse med 2013 års taxa innebär det nya förslaget endast små förändringar. Förslaget innehåller bland annat sänkt taxa på
ett antal tjänster och höjning på hämtning av latrin. Visa tjänster tas bort och
en del nya tillkommer.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 september 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta renhållningstaxa, enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 september 2013, att gälla från den 1 januari 2014
och tillsvidare samt att nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den
nya träder i kraft.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 292, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 5 september 2013.
___________
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Antagande av taxa för kopiering av allmänna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att följa den statliga avgiftsförordningen (1992:191) gällande avgifter för
kopiering av allmänna handlingar.

Sammanfattning
Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 1995. Med anledning av den
tekniska utvecklingen som skett sedan dess har en översyn genomförts.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2013
att kommunfullmäktige beslutar att följa den statliga avgiftsförordningen
(1992:191) gällande avgifter för kopiering av allmänna handlingar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 293, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2013.
___________
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Investering 2013 – Nybyggnad av lokalgata och VA-ledningar i Sika
industriområde, etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt nedanstående,
att kommunstyrelsekontorets budgetram 2014 utökas med 1 164 tkr och 2015
med ytterligare 1 163 tkr på grund av utökade driftkostnader avseende
gatuanläggningar,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift på grund av
nyinvestering samt
att finansiering av driftkostnaderna för VA sker inom VA-kollektivet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 36 390 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av kommunal väg, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i
Sika industriområde,
att investeringsutgiften fördelas enligt följande: kommunstyrelsekontorets
gatu/parkavdelning 21 960 tkr, VA-kollektivet 14 430 tkr samt
att finansiering sker med egna medel.

Sammanfattning
För att täcka kommunens behov av tillgängliga fastigheter för ytkrävande och
bullrande verksamheter som bland annat logistik- och verkstadsindustri antog
kommunfullmäktige den 15 februari 2010, § 10, en detaljplan för rubricerade
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område i Sika. Som en följd av detaljplanen ska området förses med kommunala vägar, elnät samt vatten- och avlopp.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsekontorets budgetram 2014
utökas med 1 164 tkr och 2015 med ytterligare 1163 tkr på grund av utökade
driftkostnader, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift på
grund av nyinvestering samt att finansiering av driftkostnaderna för VA sker
inom VA-kollektivet. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anslå
36 390 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av
kommunal väg, elnät samt vatten- och avloppsanläggningar i Sika industriområde, att investeringsutgiften fördelas enligt följande: kommunstyrelsekontorets gatu/parkavdelning 21 960 tkr, VA-kollektivet 14 430 tkr samt att
finansiering sker med egna medel.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 287, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2013.
_____________
Expedieras till:
Bertil Rusk för vidarebefordran till berörda inom VA
Helen Lott för vidarebefordran till berörda inom gata/park
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda inom ekonomi
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Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för fastigheten Älmsta 3:63 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Älmsta 3:63 i
Väddö församling.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av åtta kedjehus
alternativt tre enbostadshus i en våning med tillhörande uthus/garage inom
fastigheten Älmsta 3:63 (tidigare Älmsta 3:20 skifte 2).
Detaljplanen, som nu ska antas, har varit ute på samråd mellan den 18 oktober
2011 och den 2 december 2011 samt utställt mellan den 23 juli 2013 och 20
augusti 2013. Till utställningsskedet reviderades planhandlingarna och
planområdet minskades.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 278, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 4 september 2013.
_____________
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Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 – Detaljplan för del av
fastigheten Solö 1:54 och Solö s:2 i Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54
och Solö s:2 i Länna församling.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av sammanlagt sex nya bostadshus med tillhörande uthus på fristående
fastigheter norr om väg 2876. Avsikten är att förtäta Solö:s permanentbostadsbebyggelse i linje med kommunens ställningstagande om en levande skärgård.
Detaljplanen som nu ska antas, har varit ute på samråd mellan den 1 februari
2011 och 19 mars 2011. Utställning 1 mellan den 20 september 2011 och den
19 oktober 2011 samt utställning 2 mellan den 22 januari 2013 och 20 februari
2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL
5:29.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 279, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 10 september 2013.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-14

KS § 147

27

Dnr KS 12-1284 214

Godkännande och antagande genom enkelt planförfarande enligt PBL 5:7
– Detaljplan för fastigheterna Dalby 19 och del av Färsna 1:2 i NorrtäljeMalsta församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostadshus som
antingen friliggande villor, parhus eller kedjehus. På fastigheten Dalby 19
möjliggörs även uppförandet av ett flerbostadshus i ett plan.
Detaljplanens, som nu ska antas, har varit ute på samråd mellan den 14 juni
2013 och 16 augusti 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 280, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 4 september 2013.
____________
Expedieras till:
Torkel Andersson
Linda Wiking för vidarebefordran till berörda.
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Yttrande över granskning av Sjukvårds- och omsorgsnämndens ekonomistyrning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och omsorgsnämnden
att i samarbete starta ett långsiktigt och strategiskt arbete för att möta befolkningsutvecklingen och framtidens behov av hälso- och sjukvård,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att tydliggöra värdegrund för
styrning och säkra genomslag för demokratiskt fattade beslut,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att utveckla budgetansvar och
kostnadskontroll i verksamheten,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att stärka
avtalsförvaltningen,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa vilka åtgärder
som vidtas enligt ovanstående senast den 15 december 2013 i en rapport
till kommunstyrelsen samt därefter redovisa resultatet av dessa åtgärder i
samband med delårsrapporter och årsredovisning för 2014,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att med extern konsult genomföra en
särskild granskning av biståndsärenden i sjukvård- och omsorgsnämnden
samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att vidare utreda frågan om TioHundra AB:s roll i kommunen i den kommunala organisationen. Utredningen bör avrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2014.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har genomfört en utredning av sjukvårds- och omsorgsnämndens ekonomiska styrning. Utredningen innehåller en genomgång
av volymer och kostnadsutveckling för nämndens verksamhet, en kartläggning
av uppdrag, kravbild, organisation och kontrollsystem. Vidare beskrivs avtalsförvaltning och uppföljning, biståndsbedömning, ersättningsmodeller, boendestandard och lokaleffektivitet, lokalkostnader samt yttre förutsättningar.
Rapporten innehåller även analys och förslag till åtgärder.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och omsorgsnämnden att i samarbete starta ett långsiktigt och strategiskt
arbete för att möta befolkningsutvecklingen och framtidens behov av hälsooch sjukvård, att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att tydliggöra
värdegrund för styrning och säkra genomslag för demokratiskt fattade beslut,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att utveckla budgetansvar och
kostnadskontroll i verksamheten, att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att stärka avtalsförvaltningen, att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa vilka åtgärder som vidtas enligt
ovanstående, senast den 15 december 2013 i en rapport till kommunstyrelsen
samt därefter redovisa resultatet av dessa åtgärder i samband med delårsrapporter och årsredovisning för 2014, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
med extern konsult genomföra en särskild granskning av biståndsärenden i
sjukvård- och omsorgsnämnden samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret
att vidare utreda frågan om TioHundra AB:s roll i kommunen i den kommunala organisationen. Utredningen bör avrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 294, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet med hänvisning till att de återkommer till kommunstyrelsen.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Mats
Wedberg (MP) – bifall att-sats 1, 3, 4 och 5. I övrigt att rapporten läggs till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Expedieras till:
Cristine Dahlbom Nygren för vidarebefordran till berörda
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Irene Dickman för vidarebefordran till berörda
Per Nordenstam för vidarebefordran till berörda
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Yttrande over länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av
kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande från den 26 augusti 2013
som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn av Norrtälje kommuns räddningstjänst i
enlighet med vad som föreskrivs i 5 kap 1 § lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
De synpunkter, som länsstyrelsen framförde har räddningstjänsten beaktat i
kommande och nuvarande verksamhetsplan.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 augusti 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets yttrande
från den 26 augusti 2013 som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 september 2013, § 266, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 26 augusti 2013.
____________
Expedieras till:
Lars Anderman för vidarebefordran till berörda
Länsstyrelsen
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Besvarande av remissen Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig bakom av STONOS:s ledningsgrupp godkänd skrivelse som
Norrtälje kommuns yttrande i ärendet samt
att anta yttrande bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 18
september 2013 som Norrtälje kommuns kompletterande yttrande i
ärendet.
Reservation
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Trafikverket önskar Norrtälje kommuns yttrande över Åtgärdsvalsstudie Cykel
Nordost.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom av STONOS:s ledningsgrupp
godkänd skrivelse som Norrtälje kommuns yttrande i ärendet samt att anta yttrande bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 18 september 2013
som Norrtälje kommuns kompletterande yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 296, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 18 september 2013.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – att Norrtälje stads anknytning till Åland beaktas. Ålande är ett av målen för cykelturister och det är därför nödvändigt att åtgärda hela sträckan NorrtäljeGrisslehamn väg 76/283 liksom att en översyn görs av sträckan NorrtäljeKapellskär väg E18. 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 beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
__________

Expedieras till:
Torkel Andersson
Erik L´Estrade för vidarebefordran till berörda
Trafikverket

Justerandes sign
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Överenskommelse om att teckna gemensamma tilläggsbelopp för
gymnasieskolan
Kommunstyrelsen beslutar:
att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län 2013-03-21,
att inarbeta tilläggsbelopp i utbildningsnämndens verksamhetsplan 20142016 samt
att finansiering sker inom utbildningsnämndens befintliga ram.

Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har vid sammanträde den 21 mars
2013 beslutat att rekommendera länets kommuner och övriga kommuner som
omfattas av samverkansavtalet om gemensam gymnasieregion att teckna rubricerade överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse om gemensamma
tilläggsbelopp för gymnasieskolan i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län 2013-03-21, att inarbeta tilläggsbelopp i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2014-2016 samt att finansiering sker inom
utbildningsnämndens befintliga ram.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 297, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 16 september 2013.
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson
Justerandes sign
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Godkännande av Norrtälje Energis investering i ny energicentral i
Hallstavik
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna Norrtälje Energis investering om 30 mnkr för ny energicentral
för fjärrvärme i Hallstavik.

Sammanfattning
Holmen Paper har på grund av omstruktureringar sagt upp avtalet om leverans
av spillvärme till fjärrvärmenätet i Hallstavik. Norrtälje Energis styrelse beslutade i augusti 2013 att föreslå att NKAB:s styrelse godkänner en investering i
en pelletseldad produktionsanläggning, som kan förse Hallstaviks fjärrvärmenät med värme efter det att Holmens Paper slutat leverera spillvärme. NKAB
beslutade den 11 september 2013 att tillstyrka investeringen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Norrtälje Energis investering om
30 mnkr för ny energicentral för fjärrvärme i Hallstavik.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 298, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 16 september 2013.
____________

Expedieras till:
Norrtälje Energi
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
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Ramavtal gällande exploatering av fastigheten Brännäset 9 samt del av
Tälje 3:1, del av hamnen i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till ramavtal med Brännäset Förvaltning AB
gällande exploatering av fastigheten Brännäset 9 samt del av Tälje 3:1,
3:14 och 3:216 utgörande del av Hamnprojektet, Norrtälje stad samt
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att säkerställa att 0,9 parkeringsplatser/lägenhet anordnas på fastighetsmark inom övriga detaljplaner i
hamnprojektet.
Reservation
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande
Sammanfattning
Rubricerande ramavtal reglerar förutsättningar vid exploatering av fastigheten
Brännäset 9, ägd av Brännäset Förvaltning AB och angränsande delar av fastigheterna Tälje 3:1, 3:14 och 3:216, ägda av kommunen. Fastigheterna utgör
etapp 2 A i Hamnprojektet Norrtälje stad.
Kommunfullmäktige godkände den 2 april 2012, § 65, förslag till strukturplan,
övergripande gestaltningsprinciper och genomförandestrategi avseende stadsomvandlingsprojektet Norrtälje hamn. Därefter har fastighetsägaren till
Brännäset 9 inkommit med en intresseanmälan rörande exploatering av fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 juni 2012, § 172, att
lämna ett positivt planbesked till fastighetsägaren och gav samtidigt kommunstyrelsekontoret i uppdrag att starta planarbetet med det aktuella projektet samt
att utarbeta en skelettplan för hela hamnprojektet avseende gator och andra
allmänna platser. Skelettplanen godkändes för samråd av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 12 juni 2013, § 181.
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Ramavtalet är villkorat av att det godkänns av kommunstyrelsen senast den 14
oktober 2013 genom beslut, som vinner laga kraft, att skelettplan avseende infrastrukturen, som utgör underlag för detaljplanering av bebyggelseprojektet är
antagen senast den 30 juni 2014, att detaljplan upprättas avseende det aktuella
projektet i allt väsentligt enligt rubricerade ramavtal med de justeringar som
framkommer i senare tecknat mark- och exploateringsavtal har antagits av
kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2014 genom beslut, som vinner
laga kraft, att kommunstyrelsen godkänner en slutlig markanvisning och övriga
villkor för projektets genomförande genom ett mark- och expolateringsavtal
senast den 31 oktober 2014 genom beslut, som vinner laga kraft.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 5 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till ramavtal med
Brännäset Förvaltning AB gällande exploatering av fastigheten Brännäset 9
samt del av Tälje 3:1, 3:14 och 3:216 utgörande del av Hamnprojektet, Norrtälje stad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 295, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5
september 2013 med tillägget att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att
säkerställa att 0,9 parkeringsplatser/lägenhet anordnas på fastighetsmark inom
övriga detalj-planer i hamnprojektet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Mats Wedberg (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – avslag
arbetsutskottets förslag till beslut med följande motivering: ”Miljöpartiet har
helt stängts ute från att delta i projektgruppen för hamnens utveckling och har
inte tillgång till alla uppgifter. Så långt partiet kan bedöma är tidplanen orealistisk och att alla kostnader och åtgärder är inte medtagna. En stor åtgärd är att
förstärka kajkanten och olika saneringsarbeten av marken. Detta är ännu inte
upphandlat men ska utföras innan några andra arbeten påbörjas. Miljöpartiet
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avstyrker därför ramavtalet tills en bättre redovisning av alla kostnader finns
med och ett bättre underlag finns. Hamnen är det största byggprojektet för
Norrtälje kommun i modern tid och ska inte hastas fram utan förankras tydligare på alla nivåer.”
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________

Expedieras till:
Lars Härlin för vidarebefordran till berörda
Helen Lott
Bertil Rusk
Torkel Andersson
Peter Elenfalk
Roger Gustavsson
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Investering 2013 – Spontanidrottsplats Grind-/Parkskolan
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 120 tkr i investering 2013 för att anlägga en spontanidrottsplats,
att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag,
att inarbeta 150 tkr i kultur- och fritidsnämndens driftbudget för 2014 och
framåt samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift på grund av nyinvesteringar.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Grusfotbollsplanen mellan Grind- och Parkskolan i Norrtälje används inte
längre av idrottsföreningarna. Med anledning härav önskar kultur- och fritidsnämnden anlägga en spontanidrottsplats på planen. Spontanidrottsplatsen ska
innehålla möjligheter till aktiviteter såsom fotboll, basket, handboll, innebandy, boule, cykling, frisbeegolf och styrketräning.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 18 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 120 tkr i investering 2013 för att anlägga en spontanidrottsplats, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag, att inarbeta 150 tkr i kultur- och fritidsnämndens driftbudget för
2014 och framåt samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
drift på grund av nyinvesteringar.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 299, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 18 september 2013. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) – att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med
förslag till spontanidrottsplatser i Hallstavik och Rimbo. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Jansson (M) – avslag Ulrika Falks tilläggsyrkande eftersom frågan om
spontanidrottplatser i Hallstavik och Rimbo ska behandlas i god ordning enligt
gällande investeringsrutiner. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________
Expedieras till:
Peter Elenfalk
Erik Klockare för vidarebefordran till berörda
Adam Persson
Annica Johansson
Kultur- och fritidsnämnden
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Investering 2013 – Möbler till grundskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 444 tkr i investeringsanslag till barn- och skolnämnden 2013 för
investering i möbler till grundskolan,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2013
samt
att kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen ska
rymmas inom barn- och skolnämndens befintliga ram.
Sammanfattning
På delegation av barn- och skolnämnden ansöker chefen för barn- och
utbildningskontoret investeringsmedel för inköp av möbler till grundskolan.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den.11 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 444 tkr i investeringsanslag till barnoch skolnämnden 2013 för investering i möbler till grundskolan, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2013 samt att
kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen ska
rymmas inom barn- och skolnämndens befintliga ram.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 300, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 11 september 2013.
____________
Expedieras till:
Annica Johansson
Åse Modin för vidarebefordran till berörda
Magnus Persson
Justerandes sign
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Investering 2013 – Hjullastare till Salmunge avfallsanläggning
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 2 000 tkr för inköp av ett stycke hjullastare till Salmunge avfallsanläggning,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar samt
att finansiering av drift- och kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.

Sammanfattning
Salmunge avfallsanläggning har behov av en ny hjullastare på grund av att den
gamla behöver repareras till en kostnad, som överstiger dess värde.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 april 2013 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 2 000 tkr för inköp av en
stycket hjullastare till Salmunge avfallsanläggning, att finansiering sker med
kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar samt att finansiering av
drift- och kapitalkostnader ska ske via renhållningstaxan.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2013, § 301, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 4 april 2013.
____________
Expedieras till:
Jan Paymer för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign
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Val av Ulla-Britt Pettersson (KD) som observatör i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som ersättare för Åke Malmström (KD) utse Ulla-Britt Pettersson (KD)
som observatör i kommunstyrelsens arbetsutskott under innevarande
mandatperiod.

Sammanfattning
Åke Malmström (KD) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen och observatör i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013, § 146
beviljades entledigandet och Ulla-Britt Pettersson (KD) valdes som ledamot
i kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att som ersättare för Åke Malmström (KD) utse Ulla-Britt
Pettersson (KD) som observatör i kommunstyrelsens arbetsutskott under innevarande mandatperiod.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
______________
Expedieras till:
Britt-Marie Bohlin för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-14

KS § 158

44

Dnr KS 13-51 002

Anmälan av delegationsbeslut 2013
Delegationsbeslut enligt bilagorna 1 - 16 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Kjell Jansson
2 ärende enligt förteckning 2013-08-29 och protokoll 2013-09-02.
Bilaga 2
Delegat: Per Nordenstam
4 ärenden enligt förteckning 2013-10-04.
Bilaga 3
Delegat: Personal
119 ärenden enligt förteckningar 1013-07-16, 2013-10-01 och 2013-10-02.
Bilaga 4
Delegat: Lars Härlin
23 ärenden enligt förteckningar 2013-09-06 och 2013-10-03.
Bilaga 5
Delegat: Eva Källander
5 ärenden enligt förteckning 2013-09-06 och 2013-10-03.
Bilaga 6
Delegat: Peter Elenfalk
3 ärenden enligt förteckning 2013-09-06 och 2013-10-03.
Bilaga 7
Delegat: Helen Lott
5 ärenden enligt förteckning 2013-10-03.
Bilaga 8
Delegat: Rok Ogrin
22 ärenden enligt förteckning 2013-10-03.
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Bilaga 9
Delegat: Pernilla Logren
1 ärende enligt förteckning 2013-10-03.
Bilaga 10
Delegat: Lisbeth Danell
16 ärenden enligt förteckning 2013-10-03.
Bilaga 11
Delegat: Per Norrman
4 ärenden enligt förteckning 2013-10-03
Bilaga 12
Delegat: Kenneth Andersson
26 ärenden enligt förteckning 2013-09-09.
Bilaga 13
Delegat: Henrik Nyberg
2 ärenden enligt förteckning 2013-09-09.
Bilaga 14
Delegat: Katja Hilmersson
2 ärenden enligt förteckning 2013-09-09.
Bilaga 15
Delegat: Markus Nilsson Lindroth
1 ärende enligt förteckning 2013-09-19.
Bilaga 16
Delegat: Torkel Andersson
4 ärenden enligt förteckning 2013-10-04.
___________
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Kommunstyrelsen
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KS § 159
Protokoll
Anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2013-08-28 och
2013-09-11.
____________
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Regeringskansliets framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.
Dnr KS 13-1468 011
Delårsrapport per juni 2013 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Kultur- och fritidsnämndens beslut om komplettering av 2013 års avgifter för
badverksamhet avseende avgifter för vattenvanegrupp.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

