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KS § 161
Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den
26 november 2013.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS 13-832 107

Antagande av bolagsordning och ägardirektiv för bolag som ingår i
Norrtälje kommunhuskoncernen
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet
utan återkommer till kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB, Norrtälje
Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB, Norrtälje Stadsnät Etanet
AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Sportcentrum AB och Campus
Roslagen AB samt
att anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, Norrtälje
Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Stadsnät Etanet
AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Sportcentrum AB och Campus
Roslagen AB.
Sammanfattning
Syftet med ändringarna i bolagsordningarna och ägardirektiven för de bolag,
som ingår i Norrtälje kommunhuskoncernen är att anpassa dem till de senaste
ändringarna i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling som trädde i
kraft den 1 januari 2013. Bolagen har beretts möjlighet att yttra sig över de
reviderade dokumenten.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för Norrtälje
Kommunhus AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB,
Norrtälje Stadsnät Etanet AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Sportcentrum
AB och Campus Roslagen AB samt att anta reviderade ägardirektiv för
Norrtälje Kommunhus AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings
Justerandes sign
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AB, Norrtälje Stadsnät Etanet AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje
Sportcentrum AB och Campus Roslagen AB.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 337, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 oktober 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog inte i
beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – Under rubriken ”lekmannarevisorer” ändras texten enligt
följande i samtliga bolagsordningar: ”Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun
utser två lekmannarevisorer för mandatperioden”. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) – i första hand återremiss, i andra hand deltar ej i beslutet utan
återkommer till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons
yrkande. Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot deltar inte i
beslutet.
__________

Justerandes sign
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Dnr KS 13-1889 046

Fastställande av låneram för 2014 samt målsättning för upplåning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig,
ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens
räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
under år 2014 med totalt 650 mnkr,
att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig,
ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens
räkning under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014 samt
att kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt
nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att för 2014 fastställa en total låneram för kommunen på 2 000 mnkr
inklusive koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2014 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr
exklusive koncernkredit,
att för 2014 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 100 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget,
att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive
dotterbolag om maximalt totalt 1 825 mnkr,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna 650 mnkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under
2014 med 650 mnkr till maximalt 2 000 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2014 samt
att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåttaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
finanscontrollern, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och
koncerncontroller.

Sammanfattning
Finanspolicyn för Norrtälje kommun och de helägda bolagen är från 2012. I
policyn framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram
inklusive koncernkredit. För att kommunen ska kunna nyttja sitt medlemskap i
Kommuninvest måste beslut om belopp för nyupplåning och delegation från
kommunstyrelsen meddelas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att finanscontroller, eller vid förfall för denne,
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller koncerncontroller har rätt att
för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2014 med totalt 650 mnkr, att finanscontroller,
eller vid förfall för denne, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller
koncerncontroller har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under 2014 samt att kommunstyrelsens beslut endast
gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med
kommunstyrelsens förslag enligt nedan. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att för 2014 fastställa en total låneram för kommunen på 2
000 mnkr inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal upplåning 2014 i
koncernen fastställs till 2 000 mnkr exklusive koncernkredit, att för 2014
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på 2 100 mnkr
inklusive extern upplåning för moderbolaget, att uppdra till Norrtälje
Kommunhus AB att fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt
totalt 1 825 mnkr, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna
650 mnkr, det vill säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under 2014 med 650 mnkr till maximalt 2 000 mnkr, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 samt
att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåttaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering
ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern, koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och koncerncontroller.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 338, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 29 oktober 2013.
______________
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Antagande av attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till attestreglemente, bifogat kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 7 oktober 2013, att gälla från och med den 1 januari
2014 samt
att tidigare utgåvor av attestreglemente och tillämpningsanvisningar till
reglementet upphävs.

Sammanfattning
Gällande attestreglemente är från 2001. Vid en revision av kommunens interna
styrning och kontroll, som genomfördes 2012 påtalades att reglementet och
tillämpningsanvisningarna behöver anpassas till dagens behov.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente, bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 7 oktober 2013, att gälla från och
med 1 januari 2014 samt att tidigare utgåvor av attestreglemente och
tillämpningsanvisningar till reglementet upphävs.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 339, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 7 oktober 2013.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 165

10

Dnr KS 13-989 003

Antagande av reglemente för revisorernas verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta revisionsreglemente för Norrtälje kommun, daterat den 25 november
2013, att gälla från och med den 1 januari 2014.

Sammanfattning
Enligt kommunallagens 9 kap 18 § får kommunfullmäktige i ett särskilt
reglemente meddela föreskrifter om revisionen. Sveriges kommuner och
landsting har utarbetat ett underlag till revisionsreglemente, som ligger till
grund för kommunstyrelsekontorets förslag till revisionsreglemente. Utöver
vad som föreslås i Sveriges kommuner och landstings underlag har Norrtälje
kommunvalt att lägga till att revisorerna ska lämna en revisionsplan, som
redovisar de huvudsakliga inriktningarna för verksamhetsåret, till kommunfullmäktiges presidium.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta revisionsreglemente för Norrtälje
kommun, daterat den 31 oktober 2013, att gälla från och med den 1 januari
2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 340, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 1 oktober 2013.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att paragraf fyra ändras till följande lydelse i enlighet med
vad som redovisas i reviderat reglemente från den 25 november 2013: ”Bland
kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens
aktiebolag och revisorer i kommunernas stiftelser i det antal som fastställs för
varje enskilt företag”. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande och godkännande enligt PBL 3:19 – Översiktsplan för
Norrtälje kommun ÖP 2040
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna översiktsplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040, och överlämna
den till kommunfullmäktige för antagande med stöd av PBL 3:19 samt
att gällande fördjupade översiktsplaner ska fortsätta att gälla efter antagande
av ÖP 2040.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 3:19 anta översiktsplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040
samt
att gällande fördjupade översiktsplaner ska fortsätta att gälla efter antagande
av ÖP 2040.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Översiktsplanen är en långsiktig plan för hur kommunen ska utveckla hållbara
och attraktiva livsmiljöer. Översiktplan för Norrtälje kommun, ÖP 2040, innehåller antagandeversion med bilagor samt kommunens särskilda utlåtande. I
översiktsplanen anges fem strategiska framtidsfrågor, som är viktiga för
tillväxten i kommunen. Dessa är: - Integration med övriga Stockholmsregionen, Utveckling av skola och utbildning, Företagsklimatet och delaktigheten i arbetsmarknaden, Nyproduktion av bostäder och inriktning för hur hela
kommunen ska växa.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplanen, som nu ska antas har varit ute på samråd mellan den 1 mars
och den 15 maj 2012 samt utställd mellan den 4 mars och den 15 maj 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 september 2013
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna översiktsplan för Norrtälje
kommun, ÖP 2040, och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande
med stöd av PBL 3:19 samt att gällande fördjupade översiktsplaner ska
fortsätta att gälla efter antagande av ÖP 2040.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 331, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 12 september 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog inte
i beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Ulrika Falk (S) – att texten på sidan 9, punkt 5, i antagandeversionen ”Hela
kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad” stryks, att texten på
sidan 12 i antagandeversionen, högst upp till vänster stryks. Bifall till miljöpartiets yttrande. I övrigt återkommer socialdemokraterna med synpunker till
kommunfullmäktige.
Mats Wedberg (MP) – Miljöpartiet saknar en konsekvent miljöanalys, som utgår från kommunens medlemskap i Eko-kommunerna. ÖP 2040 visar att
kommunen har mycket kompetenta tjänstemän men att den politiska styrningen är olycklig. Visionen ”Roslagen, möjligheter-tillväxt-framtidstro” visar inte
att kommunen är beredd att ta de framtida utmaningarna inom klimat och
miljö. I övrigt bifall till socialdemokraternas yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investering 2014 – Utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 108 mnkr i investeringsbudget till kommunstyrelsekontoret för
utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk,
att finansiering sker med egna medel samt
att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VA-kollektivet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011, § 227 att anta
aktualiserat program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 20102030. I programmet redovisas vad kommunen behöver investera i för att möta
de skärpta myndighetskraven på rening och kapacitet. Kapellskärs avloppsreningsverk är en sådan investering.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 september 2013
att kommunfullmäktige beslutar att anslå 108 mnkr i investeringsbudget till
kommunstyrelsekontoret för utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk, att
finansiering sker med egna medel samt att finansiering av drift och kapitalkostnader sker inom VA-kollektivet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 341, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 26 september 2013.
___________
Justerandes sign
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Besvarande av motion från Bertil Karlsson m.fl (V) om mjuka golv i
äldreboenden för att begränsa skadorna vid fallolyckor
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2013, § 72. För att minska samhällskostnaderna och begränsa hyresgästernas
skador vid fallolyckor på äldreboenden föreslår motionärerna att frågan om
kommunens äldreboenden kan förses med mjuka golv utreds.
Yttrande
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har i dag krav i avtalen att
omsorgs- och vårdgivare ska arbeta med fallprevention och att åtgärdsstödet
Senior Alert ska användas. När motionen behandlades av sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje kommun den 25 juni 2013, § 76 fick sjukvårdsoch omsorgskontoret i uppdrag att bevaka pågående forskning inom området
mjuka golv och återkomma till nämnden om kravställningarna i avtalen
behöver förändras. Studier kring mjuka golv pågår för närvarande vid
Karlstads universitet.
Med hänvisning till vad som anförs i sjukvårds- och omsorgsnämndens
yttrande föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 14 augusti
2013 att motionen bifalls.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 316, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 14 augusti 2013.
_____________
Justerandes sign
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Besvarande av motion från Lars Bäck (S) om införande av en mer
konsekvent och tydlig jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns
budget och beslutsdokument
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.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april
2005, § 26. Motionären yrkar att Norrtälje kommun inför en mer konsekvent
och tydlig jämställdhetsredovisning i kommunens budget och beslutsdokument.
Yttrande
Arbetet med likabehandling (jämställdhet) bedrivs inom programmet för
likabehandling med tillhörande aktiviteter. Uppföljning av aktiviteterna sker i
kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse. Nyckeltal, såsom antalet
anställda, fördelningen mellan män och kvinnor, sjuktal rapporeteras i
kommunens del- och helårsbokslut.
Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen kan anses som besvarad med
hänvisning till vad som anförs i skrivelse från den 23 maj 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 169

17

Dnr KS 5-278 026 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 317, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 23 maj 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 yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 170

18

Dnr KS 13-1586 006

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år 2014, godkänna
föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
avseende år 2014.

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
avseende år 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 september 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2014, godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2014. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige avseende år
2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 170

19

Dnr KS 13-1586 006 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 315, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 3 september 2013.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 171

20

Dnr KS 13-954 130

Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län
gällande nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta överenskommelsen om samverkan i Stockholms län gällande
nyanlända samt
att förvaltningschefen för socialnämnden ska representera Norrtälje kommun
i detta avtal.
Sammanfattning
Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan
kommunerna om samverkan kring introduktion m.m. av personer, som kommit
för att bosätta sig i Sverige. På grund av vissa brister har överenskommelsen
reviderats och Kommunförbundet Stockholms län beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2013 att rekommendera kommunerna att anta den reviderade
överenskommelsen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända samt att förvaltningschefen för socialnämnden
ska representera Norrtälje kommun i detta avtal.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 343, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 november 2013.
___________
Expedieras till:
Kommunförbundet Stockholms län
Socialnämnden
Annica Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 172

21

Dnr KS 12-1219 133

Överenskommelse avseende mottagning av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att träffa överenskommelse om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse
från den 5 november 2013.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har arbetat fram ett förslag om gemensam regional överenskommelse, som innebär en jämnare fördelning mellan kommunerna, när det
gäller mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Förslaget
till överenskommelse bygger på riksdagens och regeringens förordnande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 5 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att träffa överenskommelse om mottagande av
nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 5 november 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 344, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 november 2013.
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Socialnämnden
Annica Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 173

22

Dnr KS 13-1576 211

Yttrande över RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och
användbarhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta skrivelse bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 30
oktober 2013 som kommunens yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Stockholms läns landsting önskar Norrtälje kommuns yttrande över
rubricerade ärende.
I RUFS 2010 integreras en fysisk regionplan enligt Plan- och bygglagen och
ett regionalt utvecklingsprogram (RUP), som styrs av förordningen för
regionalt tillväxtarbete. I Stockholms län leder Stockholms läns landsting
arbetet med att ta fram regionplanen i egenskap av regionplaneorgan, medan
Länsstyresen ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och det regionala
utvecklingsprogrammet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelse bifogad kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 30 oktober 2013 som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 345, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 30 oktober 2013.
_____________
Expedieras till:
Stockholms läns landsting
Torkel Andersson
Erik L´Estade för vidarebefordran till berörda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 174

23

Dnr KS 13-1775 105

Utträde ur nätverket Union of the Baltic Cities (UBC)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lämna nätverket ”Union of the Baltic Cities” från årsskiftet 2013/2014.

Sammanfattning
Union of the Baltic Cities (UBC) är ett nätverk av kommuner runt Östersjön.
Idag består det av drygt 100 kommuner från tio länder. Arbetet i UBC bedrivs
till största delen i tretton kommissioner inom olika sakområden. Norrtälje
kommun har under den senaste tvåårsperioden inte varit aktiv i någon kommission.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att lämna nätverket ”Union of the Baltic Cities” från
årsskiftet 2013/2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 318, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 8 oktober 2013.
____________
Expedieras till:
Dan Löfgren för vidarebefordran till berörda
Anders Olander
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 175

24

Dnr KS 13-1006 042

Yttrande över rapport om sammanslagen biståndsbedömning och svar på
remisser från socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsnämnden att:
- med omedelbar verkan påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete för att
förbättra samverkan på individ- och organisationsnivå mellan nämnderna
(alternativ 4 i utredningen),
- dokumentera samverkan i en särskild överenskommelse som tydliggör
riktlinjer, rutiner och arbetssätt samt vad nämnderna konkret ska samverka
kring,
- genomföra de aktiviteter som framgår under rubriken Utvecklingsområden vid samverkansalternativet,
att uppdra till socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsnämnden att
löpande i samband med delårsrapporterna 2014 följa upp och rapportera
effekterna av genomförda åtgärder för såväl ekonomi som berörda målgrupper samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma till kommunstyrelsen
med en slutlig utvärdering av samverkan senast den 1 december 2014.

Sammanfattning
En utredning har genomförts om möjligheten att slå samman biståndsbedömningen och ta fram förslag till hur biståndsbedömningen för Lagen om
Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialnämndens biståndsavdelning kan samordnas i ett gemensamt ansvar inom socialnämnden.
Ansvarsfördelningen och samverkan mellan sjukvårds- och omsorgsnämnden
och socialnämnden behöver förtydligas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 175

25

Dnr KS 13-1006 042 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till socialnämnden och sjukvårds- och
omsorgsnämnden att: - med omedelbar verkan påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete för att förbättra samverkan på individ- och organisationsnivå mellan
nämnderna (alternativ 4 i utredningen), - dokumentera samverkan i en särskild
överenskommelse som tydliggör riktlinjer, rutiner och arbetssätt samt vad
nämnderna konkret ska samverka kring, - genomföra de aktiviteter som framgår under rubriken Utvecklings-områden vid samverkansalternativet, att uppdra till socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsnämnden att löpande i samband med delårsrapporterna 2014 följa upp och rapportera effekterna av genomförda åtgärder för såväl ekonomi som berörda målgrupper samt att uppdra
till kommunstyrelsekontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en slutlig utvärdering av samverkan senast den 1 december 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 319, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 10 oktober 2013.
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Irene Haghi Dickman för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 176

26

Dnr KS 13-562 042

Månadsrapport per september 2013 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per september 2013 med en
prognostiserad avvikelse på +235 tkr.

Sammanfattning
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 prognos.
Kommunstyrelsekontoret visar en oförändrad prognos jämfört med delår 2.
Underskott i taxerad verksamhet redovisas enligt beslut av kommunfullmäktige den 5 november 2012, § 179 om uttag ur VA-fonden. Skattefinansierad verksamhet visar ett överskott på +2 800 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets prognos per
september 2013 med en prognostiserad avvikelse på +235 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 348, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 oktober 2013.
____________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 177

27

Dnr KS 13-455 042

Månadsrapport per september 2013 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för september 2013 samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
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 prognos. Koncernredovisning upprättas per april, augusti och december. De i NKAB-koncernen
ingående bolagen lämnar rapporter varannan månad. TioHundra AB lämnar
rapport för alla månader utom januari och juli.
Prognosen för kommunen totalt beräknas till ett utfall på 78,7 mnkr vid årets
slut. I förhållande till budget är det en positiv avvikelse på 59,7 mnkr.
Kommunens budget 2013 är minskad med 32 mnkr vilket är en effekt av att
sjukvårds- och omsorgsnämnens budget ökats med motsvarande belopp.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för september 2013
samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 349, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 21 oktober 2013.
____________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 178

28

Dnr KS 13-1776 312

Medfinansiering av statlig infrastruktur 2014 – GC-väg till Midsjö i
Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att kommunstyrelsekontorets budgetram för 2014 utökas med 3 700 tkr för
medfinansiering av statlig infrastruktur samt
att finansiering av 3 700 tkr sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Sammanfattning
2007 tecknades ett avtal mellan Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Norrtälje kommun om finansiering av en statlig gång- och cykelväg mellan Rimbos
västra infart och Midsjö. Enligt avtalet ska Norrtälje kommun finansiera halva
produktionskostnaden.
I Trafikverkets arbetsplan från juni 2008 är gång- och cykelvägen kalkylerad
till 6 300 tkr. Med schablonindex beräknat till januari 2014 blir denna summa
7 400 tkr. Kommunens andel av finansieringen är då 3 700 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsekontorets budgetram för 2013
utökas med 3 700 tkr för medfinansiering av statlig infrastruktur samt att
finansiering av 3 700 tkr sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2013, § 320, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 10 oktober 2013.
____________
Expedieras till:
Peter Sartorius för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 179

29

Dnr KS 13-1893 107

Avtal med Campus Roslagen AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtal med Campus Roslagen AB, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 november 2013.

Sammanfattning
På fastigheten Tälje 4:90 bedriver Campus Roslagen AB verksamhet, som ska
stimulera eftergymnasial utbildning och kunskapsintensiv verksamhet i
Norrtälje kommun. Med hänvisning till vad som anges i bolagsordningen och
ägardirektiven för bolaget har ett omställningsavtal upprättats för att bolaget
ska kunna fullgöra sina uppdrag.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att träffa avtal med Campus Roslagen AB, bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 november 2013.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 342, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 november2013.
__________
Expedieras till:
Campus Roslagen AB
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 180

30

Dnr KS 13-225 253

Försäljning av Gjutaren 4 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Gjutaren 4 för
en köpeskilling av 36.200.000 (trettiosexmiljonertvåhundratusen) kronor,
bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 november 2013.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Vilka kommunägda fastigheter, som är aktuella till försäljning, redovisades vid
kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november 2012, § 316. Gjutaren 4 var
en dem. Uppdraget att sälja Gjutaren 4 har genomförts av fastighetsmäklarfirman Magnusson Real Estate Advisors. Köpekontraktet är villkorat av att
kommunstyrelsen godkänner avtalet senast den 25 november 2013 genom
beslut som vinner laga kraft.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslå i skrivelse daterad den 4 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av
fastigheten Gjutaren 4 för en köpeskilling av 36.200.000 (trettiosexmiljonertvåhundratusen) kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 346, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 november 2013. Socialdemokraternas ledamot deltog inte i
beslutet utan meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 180

31

Dnr KS 13-225 253 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) med instämmande av Mats Wedberg (MP) – avslag
arbetsutskottets förslag till beslut. I stället yrkas att Roslagsbostäder får i
uppdrag att se över möjligheten att omvandla fastigheten till bostäder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 181

32

Dnr KS 13-1850 253

Godkännande av köpekontrakt – Försäljning av mark för ny verksamhet
på Görla 8:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av del av fastigheten Görla
8:1 till en köpeskilling av 580 (femhundraåttio) kronor per kvm BTA, det
vill säga en summa på cirka 5.220.000 (femmiljonertvåhundratjugotusen)
kronor.

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har mottagit en förfrågan om markanvisning från ett
företag för flytt av nuvarande byggvaruhandel från hyrda lokaler i Norrtäljes
norra industriområde. Bolagets avsikt är att bygga en lokal på 2 200 m2 för
byggvaruhandel. Upprättat förslag till köpekontraktet är villkorat.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 8 november 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av
del av fastigheten Görla 8:1 till en köpeskilling av 580 (femhundraåttio) kronor
per kvm BTA, det vill säga en summa på cirka 5.220.000 (femmiljonertvåhundratjugotusen) kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 356, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 8 november 2013.
__________
Expedieras till:
Peter Elenfalk
Eva Källande för vidarebefordran till berörda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 182

33

Dnr KS 13-21 253

Godkännande av avtal om arrende avseende område av Gottsta 2:60 samt
godkännande av avtal om försäljning av byggnad på arrendeområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtal om anläggningsarrende avseende del av fastigheten
Gottsta 2:60 samt
att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av byggnad på fastigheten
Gottsta 2:60 till en köpeskilling av 40 000 kronor.

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har mottagit en ansökan om att få köpa en lada på
fastigheten Gottsta 2:60, som sökande i dag hyr av kommunen. Ladan står på
allmän platsmark. I samråd med sökande har ett förslag till köpekontrakt
upprättats, vilket förutsätter att ladan ändras från fast till lös egendom via en
lantmäteriförrättning och att marken under och runt ladan arrenderas av
sökande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende avseende
del av fastigheten Gottsta 2:60 samt att godkänna köpekontrakt gällande
försäljning av byggnad på fastigheten Gottsta 2:60 till en köpeskilling av
40 000 kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 347, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 oktober 2013.
___________
Expedieras till:
Peter Elenfalk
Anna Bäcklund för vidarebefordran till berörda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 183

34

Dnr KS 11-1524 214

Antagande – Enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 – Tillägg till detaljplan
för fastigheten Rådmansö-Brevik 1:7 med flera i Rådmansö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för befintliga fritidshus till 200 m2 i
enlighet med vad som medgivits för områden som ansluts till det kommunala
VA-nätet. I detta fall ingår området i en samfälld VA-lösning, som anslöts till
det kommunala nätet 2011. Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på
samråd mellan den 11 juni och 16 augusti 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 332, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 oktober 2013.
__________
Expedieras till:
Torkel Andersson
Anders Franzén för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 184

35

Dnr KS 11-2293 214

Antagande – Enkelt planförfatande enligt PBL 5:7 – Tillägg till detaljplan
för fastigheten Rådmansö-Brevik 1:84 med flera i Rådmansö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för befintliga fritidshus till 200 m2 i
enlighet med vad som medgivits för områden som ansluts till det kommunala
VA-nätet. I detta fall ingår området i en samfälld VA-lösning, som anslöts till
det kommunala nätet 2011. Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på
samråd mellan den 11 juni och 16 augusti 2013.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 november 2013, § 333, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 24 oktober 2013.
___________
Expedieras till:
Torkel Andersson
Anders Franzén för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 185

36

Dnr KS 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 förteckning 2013-11-14.
Bilaga 2
Delegat: Per Nordenstam
2 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
Bilaga 3
Delegat: Maria Haker
1 ärende, dnr 13-1640 045
Bilaga 4
Delegat: Gunilla Ejefors Lublin
1 ärende, dnr 13-1732 055
Bilaga 5
Delegat: Kenneth Andersson
5 ärenden enligt förteckning 2013-11-04.
Bilaga 6
Delegat: Torkel Andersson
2 ärenden enligt förteckning 2013-11-08
Bilaga 7
Delegat: Eva Källander
1 ärende enligt förteckning 2013-11-07.
Bilaga 8
Delegat: Lars Härlin
6 ärenden enligt förteckning 2013-11-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

KS § 185

37

Dnr KS 13-51 002 (forts)

Bilaga 9
Delegat: Helen Lott
2 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
Bilaga 10
Delegat: Rok Ogrin
47 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
Bilaga 11
Delegat: Robert Klingvall
4 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
Bilaga 12
Delegat: Liselott Danell
28 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
Bilaga 13
Delegat: Pernilla Logren
3 ärenden enligt förteckning 2013-11-14.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

38

KS § 186
Protokoll
Anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2013-10-02,
2013-10-30 och 2013-11-12.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-25

39

KS § 187
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL per 2013-03-31, 2013-06-30 och 2013-09-30. Dnr KS 13-215 752.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

