SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

1(73)

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 18:00- 18.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Ulrika Falk (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 3 juni 2014

Underskrift

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

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

Justerande ...........................................................................
Ulrika Falk

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-06-02

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Paragrafer

67-106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

2

Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER
Kjell Jansson (ordf)
Mats Hultin
Bino Drummond
Ann S Pihlgren
Ulla-Britt Pettersson
Berit Jansson (1:a vice)
Hans Andersson
Ulrika Falk (2:a vice)
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Kerstin Bergström
Catarina Wahlgren
Mats Wedberg

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

N
F
N
N
N
N
N ej § 101 pga jäv
N
N
N
N
N
F

ERSÄTTARE
Lotta Lindblad-Söderman
Ann Lewerentz
Sören Forslund
Louise Angleryd
Irene Sohlberg-Ruhn
Tommy Lundqvist
Åsa Wennerfors
Aleksandar Srndovic
Margaretha Lundgren
Gary Park
Lenneke Sundblom
Anders Lidén
Ingrid Landin

M
M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
S
MP

NT ej § 99 pga jäv
F
NT § 99
F
F
N
NT § 101
N
F
F
N
F
N

Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

3

KS § 67
Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den 3 juni 2014.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS 14-1059 041

Medel för förstärkning av utvecklingsarbetet i Norrtälje kommuns
grundskolor
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med hänvisning till eget
budgetförslag. Västerpartiets ledamot delar inte i beslutet med hänvisning till
eget budgetförslag. Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet med hänvisning
till eget budgetförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att barn- och skolnämnden erhåller 15 mnkr under 2014 som ska användas
till:
- Stöd till lärare att utveckla arbetet i klassrummet. Ämnet matematik ska
prioriteras.
- Fortsatt kompetensutveckling inom området digitalt lärande.
- Höjda löner till skickliga lärare.
att finansiering sker med eget kapital.

Sammanfattning
Den borgerliga majoriteten vill förstärka utvecklingsarbetet i Norrtälje
kommuns skolor. I dag arbetar rektorer med att stödja pedagoger att utvecklas i
sitt yrke inom områden såsom digitalt och kollegialt lärande. De genomför
även en ettårig föreläsningsserie om skolforskning. Den borgerliga majoriteten
uttrycker sitt stöd till denna inriktning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 173, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande, som är det
samma som yrkandet vid detta sammanträde. Socialdemokraternas
ledamöter deltog inte i beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – att barn- och skolnämnden erhåller 15 mnkr under 2014
som ska användas till: - Stöd till lärare att utveckla arbetet i klassrummet.
Ämnet matematik ska prioriteras. - Fortsatt kompetensutveckling inom
området digitalt lärande. - Höjda löner till skickliga lärare, att finansiering sker
med eget kapital.
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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Dnr KS 13-337 214

Godkännande och antagande enligt PBL 5:27 – Detaljplan för fastigheten
Uttern 1 och del av Tälje 4:62 i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt 5 kap 27 § PBL.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av PBL 5 kap 27 § anta detaljplan för fastigheten Uttern 1 och
del av Tälje 4:62 i Norrtälje stad.
Reservation
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Försäljningen av fastigheten Uttern 1 (nuvarande badhuset) villkorades av att
fastigheten skulle exploateras för bostäder samt att ändamålet skulle prövas i
detaljplan. Försäljningen godkändes av kommunstyrelsen den 4 februari 2013,
§ 26.
Syftet med rubricerade detaljplan är att möjliggöra uppförande av bostäder
inom fastigheten Uttern 1 och del av Tälje 4:62. Planförslaget innehåller
flerbostadshus i 4-6 våningar med cirka 57 lägenheter i suterräng mot
Norrtäljeån. Planen, som nu ska antas, har varit utsänt för samråd mellan den 3
oktober och 15 november 2013 och för granskning mellan den 4 och 25 mars
2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommun fullmäktige för beslut om antagande enligt 5 kap 27 § PBL.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 134, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 28 april 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Ingrid Landin (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – avslag.
Motivering: Miljöpartiet anser att exploateringsgraden är för hög. Motiven
i stadsutvecklingen bör ha flera mål än att ”stärka stadskärnan” befolkningsmässigt. Gestaltningen av staden är lika viktig för att behålla stadens
karaktär och charm.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 12-617 344

Fastställande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i
Köpmanholm
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvattenavlopp i
Köpmanholm enligt fastighetslista och karta bifogad kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9 april 2014 samt
att upphäva tidigare beslut från den 5 november 2012, § 180, avseende
verksamhetsområde för Köpmanholm.

Sammanfattning
Den 5 november 2012, § 180, beslutade kommunfullmäktige om verksamhetsområde för Köpmanholm. Området behöver nu justeras och utvidgas för att
bättre motsvara utbyggnadsbehovet och överensstämma med det detaljplanelagda områdets gränser.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 april 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten
och spillvattenavlopp i Köpmanholm enligt fastighetslista och karta bifogad
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 9 april 2014 samt att upphäva
tidigare beslut från den 5 november 2012, § 180, avseende verksamhetsområde
för Köpmanholm.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 151, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 9 april 2014.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-798 370

Antagande av regelverk för försäljning av elcertifikat
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att
elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga elcertifikat säljs löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av elcertifikat
kvartalsvis.

Sammanfattning
Norrtälje kommun erhåller, som producent av förnyelsebar el elcertifikat för
den el, som produceras av kommunens vindkraftverk på Fallåsberget i
Ockelbo. Dessa elcertifikat kan säljas på marknaden, dock måste en viss del
hållas i lager för att uppfylla den så kallade kvotplikten enligt lag (2011:1200)
om elcertifikat.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 mars 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kvartalsvis försäljning av elcertifikat, uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillse att elcertifikat säljs enligt kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samtliga elcertifikat säljs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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löpande varje kvartal med undantag för de elcertifikat som behövs för att uppfylla fastställd kvotplikt samt att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra
försäljning av elcertifikat kvartalsvis.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 109, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 17 mars 2014.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-074 055

Förändring av aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förändring i aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring
AB.

Sammanfattning
Stockholmsregionens Försäkring AB önskar ändra premiesättningsmodellen så
att den motsvarar hur ett marknadsbaserat försäkringsbolag arbetar utan att förlora den grundläggande tesen om självkostnadsmodell. Förändringen avser § 8
i aktieägaravtalet. Den föreslagna modellen ger möjlighet att rättvist fördela
premierna mellan parterna med hänsyn till både individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 mars 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i aktieägaravtal för
Stockholmsregionens Försäkring AB.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 110, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 24 mars 2014.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 13-575 001

Besvarande av motion från (S), (V), (MP), (FP), (KD) och (M) om att
Norrtälje kommun behöver en kvinnofridssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att återremittera motionen för vidare utredning.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2013, § 73. Motionärerna föreslår att kommunen inrättar en befattning som
kvinnofridssamordnare med uppgift: - att medverka till att upprätta ett handlingsprogram för att förhindra våld mot kvinnor, - engagera kommunens förvaltningar i ett systematiskt kvinnofridsarbete, - ha en nyckelroll när det gäller
kunskapsutveckling och information inom olika verksamheter i kommunen, skapa en strukturerad samverkan mellan olika enheter, som till exempel
kvinnojour, bostadsbolag, polis, åklagare med flera.
Yttrande
I skrivelse daterad den 26 mars 2014 uttalar den borgerliga majoriteten att
Norrtälje kommun redan i dag bedriver ett arbete i samverkan mellan olika
aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen för att förebygga och beivra våld mot kvinnor. Inriktningen i motionen när det gäller
samordning och förbättring av kommunens förebyggande arbete, i synnerhet
inom rollen för Trygg i Norrtälje, är positiv. Här ska kommunen arbeta aktivt
och arbetet med våld i nära relationer bör läggas till. Vad gäller frågan om att
inrätta en särskild befattning för att fullfölja de politiska besluten så är detta en
uppgift för kommundirektören. Mot bakgrund av ovanstående föreslår den
borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 106, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 26 mars 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) med instämmande av Hans Andersson (FP) – att motionen
återremitteras för vidare utredning.
Hanna Stymne Bratt (S) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska återremitteras eller
behandlas vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar
att motionen ska återremitteras.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP)
om ett samhällsbyggnadskontor i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari
2014, § 23. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att omorganisera förvaltningen så att samhällsbyggnadsfrågorna hamnar under ett
samhällsbyggnadskontor med egen förvaltningschef.
Yttrande
I Norrtälje kommun ansvarar kommunstyrelsen för samhällsbyggnadsfrågor.
Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelsekontoret med avdelningar, som
ansvarar för respektive verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet. Arbetet
med samhällsbyggnadsfrågor leds och samordnas på kommundirektörsnivå
och sker processinriktat i projektform och i samverkan mellan kommunstyrelsekontorets avdelningar och övriga berörda förvaltningar.
Ur objektivitetssynpunkt ligger myndighetsutövning och tillsyn inom byggoch miljöområdet under en specialnämnd, bygg- och miljönämnden. Klimatnämnden ansvarar för klimat- och vissa miljöfrågor.
Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de
anser att Norrtälje kommun organiserat samhällsbyggnadsfrågorna på ett
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 74

15

Dnr KS 14-392 091 (forts)

ändamålsenligt sätt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att tillskapa ytterligare förvaltningar eller nämnder. De föreslår att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 107, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 26 mars 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Ingrid Landin (MP) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) om språkförskola i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari
2014, § 24. Motionären föreslår att sjukvårds- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med logopedverksamheterna undersöka möjligheten att
snarast starta en språkförskola i Norrtälje kommun.
Yttrande
Olika former för att organisera logopedverksamheten har prövats av Norrtälje
kommun. Utifrån detta har verksamheten kommit fram till att nuvarande
arbetssätt med samlad kompetens i vissa kommunikationsklasser och i
Familjens hus och dess verksamheter är ett ändamålsenligt och väl fungerande
sätt att arbeta på.
Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 26 mars 2014 att de
anser att nuvarande logopedverksamhet är ändamålsenlig organiserad och att
det inte finns några planer på att skapa ytterligare enheter. De förslår att
motionen avslås.

Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2014, § 108, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag
från den 26 mars 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Ulrika Falk (S) och Ingrid Landin
(MP) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 76

18

Dnr KS 09-961 050

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (S), Bertil Karlsson (V) och
Mats Dannewitz-Linder (MP) om att kommunen ska ställa krav på att
kött vi köper ska komma från uppfödare som följer reglerna i
Djurskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2009, § 180. Motionärerna begär att kommunen ställer krav på att allt kött som
kommunen köper ska komma från uppfödare som följer reglerna i Djurskyddsförordningen.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser att den mat som tillagas och serveras med
kommunalt ansvar ska vara god, näringsriktig och ge lustfyllda måltider. Den
mat som tillagas och serveras uppfyller redan i dag högt ställda krav. För att
säkerställa detta är nu inriktningen att en kostpolicy ska tas fram. I det arbetet
kan krav på upphandling, kompetens hos de som tillaggar maten, antal rätter
som serveras, specialkost m.m. regleras. Om dokumentationen ska innefatta
Djurskyddsförordningens regler får arbetet utvisa.
I skrivelse daterad den 5 maj 2015 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen anses besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 141, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 77

19

Dnr KS 13-1019 091

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Eleonor
Rosenqvist (V) om att förse skolor, förskolor, äldreboenden m.m. med
närproducerat kött
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2013, § 137. Motionärerna föreslår att kommunen ser över
möjligheten att skaffa egna djur för att förse kommunala skolor, förskolor,
äldreboenden m.m. med närproducerat kött.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser att den mat som tillagas och serveras med
kommunalt ansvar ska vara god, näringsriktig och ge lustfyllda måltider. Den
mat som tillagas och serveras uppfyller redan i dag högt ställda krav. För att
säkerställa detta är nu inriktningen att en kostpolicy ska tas fram. I det arbetet
kan krav på upphandling av mat regleras, exempelvis att Miljöstyrningsrådets
baskrav ska följas. Det finns många duktiga köttproducenter i Norrtälje
kommun och det ingår inte i den kommunala kompetensen att konkurrera med
dessa genom att införskaffa egna djur för att förse kommunala skolor,
förskolor, äldreboenden m.m. med närproducerat kött. I skrivelse daterad den 5
maj 2014 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 77

20

Dnr KS 13-1019 091 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 142, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Catarina Wahlgren (V) – bifall till motionen.
Olle Jansson (S) – att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 78

21

Dnr KS 09-1676 622

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (MP) och Ingrid Landin
(MP) om bättre och godare mat i Norrtälje kommuns skolor och
äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november
2009, § 253. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi som utvecklar Norrtälje kommun till
en riktigt bra matkommun, att utreda möjligheten att samtliga skolor får
tillagningskök samt att genomföra upphandlingar av sådan storlek att lokala
producenter kan vara med utan att kommunen bryter mot LOU. Vidare föreslås
att kommunfullmäktige ger barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och
Tiohundranämnden (nuvarande sjukvårds- och omsorgsnämnden) i uppdrag att
genomföra utbildningsinsatser för chefer och kökspersonal om ekologisk mat
och matglädje samt att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden får i
uppdrag att se över och vid behov förbättra matsalsmiljön i kommunens skolor.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser att den mat som tillagas och serveras med
kommunalt ansvar ska vara god, näringsriktig och ge lustfyllda måltider. Den
mat som tillagas och serveras uppfyller redan i dag högt ställda krav. För att
säkerställa detta är nu inriktningen att en kostpolicy ska tas fram. I det arbetet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 78

22

Dnr KS 09-1676 622 (forts)

kan exempelvis krav på upphandling av mat, medarbetarnas kompetens, antal
rätter, specialrätter m.m. regleras. När det gäller frågor om tillagningskök
prövas det utifrån varje enhets behov och rimliga möjligheter. Skolmatens
Vänner är en samarbetspartner. I skrivelse daterad den 5 maj 2014 föreslår den
borgerliga majoriteten att motionen anses besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 143, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen anses besvarad.
Ingrid Landin (MP) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 79

23

Dnr KS 13-1042 291

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) och Mats Wedberg (MP)
om tillagningskök på Roslagsskolan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni
2013, § 113. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda planering och byggande av ett tillagningskök på
Roslagsskolan i Norrtälje.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser att den mat som tillagas och serveras med
kommunalt ansvar ska vara god, näringsriktig och ge lustfyllda måltider. Den
mat som tillagas och serveras uppfyller redan i dag högt ställda krav. För att
säkerställa detta är nu inriktningen att en kostpolicy ska tas fram. I det arbetet
kan krav på upphandling av mat, medarbetarnas kompetens, antal rätter,
specialrätter m.m. regleras. När det gäller frågor om tillagningskök prövas det
utifrån varje enhets behov och rimliga möjligheter. Maten till Roslagsskolan
tillagas i dag på Rodengymnasiet av kompetenta medarbetare i ändamålsenliga
lokaler.
I skrivelse daterad den 5 maj 2014 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 79

24

Dnr KS 13-1042 291 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 144, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Ulrika Falk (S) – att motionen anses besvarad.
Ingrid Landin (MP med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 80

25

Dnr KS 13-2110 091

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) m.fl. om att alla förskolor
ska ha ett tillagningskök
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december
2013, § 203. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda planering och byggande av tillagningskök på
samtliga kommunala förskolor.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten anser att den mat som tillagas och serveras med
kommunalt ansvar ska vara god, näringsriktig och ge lustfyllda måltider. Den
mat som tillagas och serveras uppfyller redan i dag högt ställda krav. För att
säkerställa detta är nu inriktningen att en kostpolicy ska tas fram. I det arbetet
kan krav på upphandling av mat, medarbetarnas kompetens, antal rätter,
specialrätter m.m. regleras. När det gäller frågor om tillagningskök prövas det
utifrån varje enhets behov och rimliga möjligheter.
I skrivelse daterad den 5 maj 2014 föreslår den borgerliga majoriteten att
motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 80

26

Dnr KS 13-2110 091 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 145, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Ingrid Landin (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionen.
Olle Jansson (S) – att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 81

27

Dnr KS 12-318 750

Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne
Bratt (S) om nollvision av vräkningar av barn och deras familjer
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i
socialnämndens yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december
2012, § 20. Motionärerna föreslår att Norrtälje kommun inför en nollvision när
det gäller vräkningar av barn och deras familjer.
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2014, § 18, att som sitt yttrande
överlämna socialkontorets tjänsteutlåtande från den 17 februari 2014.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 5 maj 2014 att
motionen anses som besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialnämndens yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 81

28

Dnr KS 12-318 750 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 146, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i socialnämndens yttrande.
Ulrika Falk (S) med instämmande av Ingrid Landin (MP) och Catarina Wahlgren (V) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 82

29

Dnr KS 13-1509 091

Besvarande av motion från Holger Forsberg (S) och Lenneke Sundblom
(S) om utökning av fritidsgårdarnas öppettider
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013, § 134. Motionärerna föreslår att kommunens fritidsgårdar öppnar sin
verksamhet senast en månad före skolstart.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen vid sammanträde den 3 april
2014, § 22. De föreslår att motionen avslås.
Yttrande
Den borgerliga majoritets föreslår i skrivelse daterad den 14 april 2014 att
motionen avslås med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 147, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 14 april 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 82

30

Dnr KS 13-1509 091 (forts)

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås med hänvisning till vad som anförs i
kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Ingrid
Landin (MP) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 83

31

Dnr KS 11-977 256

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne
Bratt (S) om ersättning vid upplåtelse av mark för återvinningsstationer
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj
2011, § 210. Motionärerna föreslår att kommunen ska träffa avtal om ersättning i form av en rimlig hyra vid varje etablering av återvinningsstationer.
Yttrande
Enligt Miljöbalken kap 15 § 6-7 Producentansvar och Förordning (2006:1273)
om producentansvar för förpackningar ligger ansvaret för insamling av
förpackningar och etablering av återvinningsstationer på Förpackning och
Tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Företaget ansvarar för att det finns ett
lämpligt insamlingssystem samt att beslutade nationella insamlingsmål nås.
Kommunens roll är att vara behjälplig med information till kommuninvånarna
och underlätta för FTIAB att etablera återvinningsstationer. I förordningen
finns inget som tvingar FTIAB att betala ut någon form av ersättning till den
som upplåter mark för en återvinningsstation.
En utredning om framtidens insamlingssystem har genomförts och ska enligt
uppgift kompletteras och behandlas av riksdagen tidigast under hösten 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 83

32

Dnr KS 11-977 256 (forts)

Den borgerliga majoriteten föreslår i skrivelse daterad den 5 maj 2014 att
motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 148, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Catarina Wahlgren (V) med instämmande av Olle Jansson (S) och Ingrid
Landin (MP) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 84

33

Dnr KS 13-1519 091

Besvarande av motion från Ingrid Landin (MP) med flera om att främja
biodling i staden
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkanden.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013, § 136. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2014 utforma ett program i samverkan med biodlare, biologer och andra intressenter för hur kommunen kan stimulera den
biologiska mångfalden och den stadsnära odlingen genom en ökad satsning på
biodling.
Yttrande
Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 5 maj 2014 att de
anser att biodling är en bra verksamhet med flera vinster för samhället och
uttalar samtidigt att i Norrtälje kommun finns många duktiga biodlare, som
lokalt verkar på ett bra sätt. De föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att eftersom biodlarna själva eller deras organisationer inte framfört önskemål
om de åtgårder som motionärerna föreslår bör kommunen låta biodlarna verka
utan kommunal inblandning eller snedvridning av konkurrensen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 84

34

Dnr KS 13-1519 091 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 149, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Ingrid Landin (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (MP) – bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 85

35

Dnr KS 14-820 091

Besvarande av motion från Roine Karlsson (MP), Ingrid Landin (MP) och
Mats Wedberg (MP) om kommunalt ateljéstöd till konstnärer i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april
2014, § 86. Värmdö kommun har instiftat ett ateljéstöd för konstnärer skrivna
och verksamma i kommunen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa Värmdö kommuns modell i Norrtälje
kommun.
Yttrande
I samhället finns olika ekonomiska stöd, som konstnärer kan tillgodogöra sig.
Den borgerliga majoriteten uttalar i skrivelse daterad den 5 maj 2014 att de
anser att både kultur och konst är värdefullt och att det i Norrtälje kommun
finns ett stort antal konstnärer, som på olika sätt tillför positiva effekter för
kom munen. Dock har kommunen inga planer på att komplettera befintliga
stöd-system genom att införa ett nytt system likande det som föreslås av motionärerna. Den borgerliga majoriteten föreslår att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 85

36

Dnr KS 14-820 091 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 150, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från
den 5 maj 2014
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att motionen avslås.
Ingrid Landin (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) – bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 86

37

Dnr KS 14-1033 041

Investering 2014 – Infrastruktur (gator och VA) Solbacka trädgård i
Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 10 479 tkr för nybyggnad av gatuanläggningar (8 039 tkr) och VAförsörjning (2 440 tkr) i Solbacka trädgård i Norrtälje,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014,
att kommunstyrelsekontorets budgetram för 2015 utökas med 677 tkr för
ökade kapital- och driftkostnader avseende nybyggd gatuanläggning,
att finansiering av driftkostnader för gator finansieras med kommunstyrelsens
budget för drift av nya investeringar 2015 samt
att finansiering av kapital- och driftkostnader för VA finansieras inom
VA-kollektivet.

Sammanfattning
Investeringen är en del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka
trädgård, som antogs av kommunfullmäktige den 14 april 2014, § 79. Projektet
omfattar nybyggnad av gator, gång- och cykelväg och VA-försörjning.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 10 479 tkr för nybyggnad av gatuanläggningar (8 039 tkr) och VA-försörjning (2 440 tkr) i Solbacka trädgård i
Norrtälje, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014, att kommunstyrelsekontorets budgetram för 2015 utökas
med 677 tkr för ökade kapital- och driftkostnader avseende nybyggd gatuanläggning, att finansiering av driftkostnader för gator finansieras med
kommunstyrelsens budget för drift av nya investeringar 2015
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samt att finansiering av kapital- och driftkostnader för VA finansieras inom
VA-kollektivet. Vidare föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
området ska utföras enligt detaljplan med angivna bulleråtgärder i form av
bullervall anpassad för 70 km/h på Vätövägen samt att uppdra till kommundirektören att godkänna förfrågningsunderlag för projektets genomförande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 159, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 15 maj 2014.
_________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Helen Lott
Essi Bagheri
Peter Sartorius för vidarebefordran till berörda
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Investering 2014 – Hyresgästanpassning av Rodengymnasiet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 4 250 tkr från investeringsmedel år 2014-2015 för ombyggnation
och hyresgästanpassning av Rodengymnasiet,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 20142015,
att ökade driftkostnader om 278 tkr inarbetas i budget från år 2015 samt
att anslå 1 000 tkr från underhållsfonden till underhåll i samband med
anpassning av Rodengymnasiet.

Sammanfattning
För att effektivisera användningen av Rodengymnasiets lokaler och anpassa
ytorna efter hyresgästernas behov behöver kommunstyrelsekontoret 4 250 tkr i
investeringsmedel och 1 000 tkr i underhållsmedel.
Rodengymnasiets lokalbehov kommer att minska vilket medför att tomma ytor
kan anpassas för andra verksamheter, som i dag finns inhyrda i externa lokaler.
Alternativt kan kommunen hyra ut lokaler till externa hyresgäster.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 4 250 tkr från investeringsmedel år 20142015 för ombyggnation och hyresgästanpassning av Rodengymnasiet, att
finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2014-2015,
att ökade driftkostnader om 278 tkr inarbetas i budget från år 2015 samt att anslå 1 000 tkr från underhållsfonden till underhåll i samband med anpassning av
Rodengymnasiet.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 160, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 14 april 2014.
_____________
Expedieras till:
Peter Elenfalk för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
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Investering 2014 – Anpassning av Långsjöskolan i samband med
evakuering av Bålbroskolan, Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel om 9 300 tkr för lokalanpassning av Långsjöskolan,
att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar för år 2014 samt
att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader inarbetas i 2015 års budget.

Sammanfattning
Bålbroskolan har problem med vatteninträngning via taket. Detta har medfört
att fukt kommit in i väggarna och orsakat bakteriell tillväxt i konstruktionen.
Av arbetsmiljöskäl behöver Bålbroskolans verksamhet evakueras under den tid
då vidare utredning, renovering/nybyggnad pågår. Olika alternativ har utretts
tillsammans med verksamheterna och en anpassning av Långsjöskolan anses
som mest lämplig.
Ärendet har behandlats av barn- och skolnämndens LOSAM den 29 april 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 9 300 tkr för
lokalanpassning av Långsjöskolan, att investeringen finansieras inom ramen
för kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar för år 2014 samt att
kommunstyrelsens ökade lokalkostnader inarbetas i 2015 års budget.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 161, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 7 maj 2014.
___________
Expedieras till:
Annica Johanson för vidarebefordran till berörda
Peter Elenfalk
Leif Söderbäck för vidarebefordran till berörda
Barn- och skolnämnden
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Investering 2014 – Fordon till räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1,1 mnkr för investering i fyra stycken nya tjänstefordon,
att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag för 2014,
att inarbeta driftkostnader i kommunstyrelsekontorets budgetram från och
med 2015 med 260 tkr/år via kommunstyrelsens anslag för drift på grund
av nyinvestering för ökade kapitalkostnader samt
att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att sälja de fyra fordon som ska
utgå ur fordonsflottan: Volvo V50 regnr: DZT 917, Volvo V50 regnr:
NPR 527, Volvo XC60 regnr: BRC 720 och Volvo XC regnr: XYL 138.

Sammanfattning
Med hänvisning till ovanstående fordons nyttjandegrad, skick och ålder
bedömer räddningstjänsten att de behöver bytas ut. Tre av fordonen har
passerat gränsen för avskrivningstiden, som är fem år. Det fjärde fordonet, som
avskrivs under 2015, har ett så högt restvärde att det ur ekonomisk synpunkt är
fördelaktigt att byta ut det under 2014 mot ett mindre och billigare fordon.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1,1 mnkr för investering i fyra stycken nya
tjänstefordon, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag
för 2014, att inarbeta driftkostnader i kommunstyrelsekontorets budgetram från
och med 2015 med 260 tkr/år via kommunstyrelsens anslag för drift på grund
av nyinvestering för ökade kapitalkostnader samt att kommunstyrelsekontoret
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får i uppdrag att sälja de fyra fordon som ska utgå ur fordonsflottan: Volvo
V50 regnr: DZT 917, Volvo V50 regnr: NPR 527, Volvo XC60 regnr: BRC
720 och Volvo XC regnr: XYL 138.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 162, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 13 april 2014.
_____________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Lars Anderman
Robert Haag för vidarebefordran till berörda
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Medel till Överförmyndaren 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1 200 tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande 2014.

Sammanfattning
Överförmyndaren inkom den 25 februari 2014 med en begäran om tilläggsanslag på 1 200 tkr för 2014. Kostnaderna för den ökade ärendemängden och
gode männens ersättning förorsakade av huvudmännens socioekonomiska
situation täcks inte av tilldelade medel. Prognos lämnad per februari indikerar
på ett underskott om 1 048 tkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 200 tkr i tilläggsanslag till överförmyndaren 2014 samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2014.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 115, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 21 mars 2014.
___________
Expedieras till:
Överförmyndaren
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda.
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Godkännande av verksamhetsavtal med bidrag till Norrtälje
Naturvårdsstiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja Norrtälje Naturvårdsstiftelse månatligt indexuppräknat bidrag på
95 100 tkr för perioden 2014-06-01 – 2017-05-31,
att finansiering sker med anslag ”kommunstyrelsen till förfogande” för åren
2014-2017.

Sammanfattning
Norrtälje Naturvårdsstiftelse förhyr Färsna gård av Norrtälje kommun. Avtalet
har förändrats från ett hyresfritt avtal till ett självkostnadsavtal samt att
kostnaderna för el och VA har förts över på Naturvårdsstiftelsen. För att klara
kostnaderna i självkostnadsavtalet behöver stiftelsen ett bidrag.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 19 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja Norrtälje Naturvårdsstiftelse månatligt
indexuppräknat bidrag på 95 100 tkr för perioden 2014-06-01 – 2017-05-31,
att finansiering sker med anslag ”kommunstyrelsen till förfogande” för åren
2014-2017.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 158, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 19 maj 2014.
____________
Expedieras till: Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Peter Elenfalk
Erik Klockare för vidarebefordran till berörda
Norrtälje Naturvårdsstiftelse
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Månadsrapport per februari 2014 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för februari 2014 samt
att ombudgetera 600 tkr för projektet ”Kulturmiljöanalys, etapp 2”, enligt
beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, § 41.

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.
Kulturmiljöanalys är ett skattefinansierat projekt, som pågår under åren 20132015. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 6 februari 2013, § 41,
2 030 tkr till projektet.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari samt att
ombudgetera 600 tkr för projektet ”Kulturmiljöanalys, etapp 2”, enligt beslut
av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, § 41.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 111, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 1 april 2014.
__________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
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Månadsrapport per februari 2014 för kommunen och bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för februari 2014,
att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för
projektet ”Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 6 februari 2013, § 41,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och
exploatering,
att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott,
att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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.
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Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 67,3 mnkr före
balanskravsjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 24,7
mnkr. Nämnderna redovisar ett underskott med -31,3 mnkr vilket uppvägs av
exploateringsvinster på 50 mnkr samt ökade skatteintäkter med 6 mnkr.
Prognosen för kommunhuskoncernen uppgår till 0,8 mnkr före avskrivning av
övervärden och skatt. Detta innebär en mindre negativ avvikelse på -0,1 mnkr.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2014,
att ombudgetera 600 tkr till kommunstyrelsen, planering och utveckling för
projektet ”Kulturmiljöanalys etapp 2, enligt beslut av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 6 februari 2013, § 41, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för utveckling och exploatering, att uppdra till socialnämnden
att vidta åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat underskott, att uppdra till sjukvård- och omsorgsnämnden att vidta
åtgärder och presentera dessa i delårsrapport 1 för att undvika prognostiserat
underskott samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 112, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 3 april 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Ingrid
Landin (MP – med hänvisning till att efter den gemensamma genomlysningen, som genomfördes av kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och
omsorgskontoret framkom att sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamheter
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var underfinansierade och i behov av ett tillskott på 32,8 mnkr för att uppnå en
ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade då att tillföra 30 mnkr samt
att ge ett nytt sparbeting på 15 mnkr. Ytterligare effektiviseringar i den storleks-ordningen är orimliga i en verksamhet som redan ligger 9% under genomsnittet i riket. Därför yrkas att sjukvårds- och omsorgsnämnden tillförs medel
motsvarande prognostiserat underskott. I övrigt bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen enligt Kjell Janssons yrkande.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
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Delårsrapport per mars 2014 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets delårsrapport per mars 2014 med ett
prognostiserat underskott på -1 850 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.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -1 850 tkr för 2014.
Underskottet består till stor del av högre drift- och projektkostnader för
beslutsstödssystemet Rodret, som infördes i samtliga nämnder under kvartal 1
2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets
delårsrapport per mars 2014 med ett prognostiserat underskott på -1 850 tkr.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 153, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 7 maj 2014.
____________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
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Delårsrapport per mars 2014 för kommunen och bolagen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 1 per mars 2014,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa vilka behov och
volymer som ligger till grund för äskande om att effektiviseringskravet ska
upphöra,
att uppdra till socialnämnden att redovisa åtgärder för samverkan med
sjukvårds- och omsorgsnämnden enligt uppdrag samt att redovisa möjliga
åtgärder för effektiviseringar för att undvika prognostiserat underskott,
att uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa åtgärder för
samverkan med socialnämnden enligt uppdrag,
att uppdra åt barn- och skolnämnden att redovisa aktiviteter avseende
effektiviseringsåtgärder för att få en ekonomi i balans,
att uppdra till kommunstyrelsen att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans,
att godkänna förändringar av verksamhetsmål samt
att godkänna förändrad fördelning av intäkter och kostnader per verksamhet
inom sjukvård- och omsorgsnämndens ram.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Norrtälje kommun rapporterar verksamhet och det ekonomiska läget tio
gånger per år. Per mars och augusti samt i årsredovisning sker en fördjupad
analys av måluppföljning. Delårsboksluten per augusti samt årsbokslutet innefattar även en koncernredovisning. De kommunala bolagen upprättar
bokslut jämna månader. I delårsrapporten beskrivs bolagens resultat och
prognos per februari.
Kommunen redovisar per mars ett resultat på cirka 58 mnkr. Prognosen för
helåret uppvisar ett resultat på cirka 67 mnkr före balanskravsjusteringar.
Avvikelse i förhållande till budget beräknas till +24 mnkr för året för
balanskravsjustertingar. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo
uppnå god ekonomisk hushållning 2014. I dagsläget bedöms att viktiga mål
inte uppnås och nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse i förhållande
till budget för året på cirka 36 mnkr. I nämndernas rapporter beskrivs åtgärder
för att förbättra måluppfyllelsen. TioHundra AB prognostiserar ett nollresultat
vid årets slut.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 maj 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1 per mars 2014, att
uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa vilka behov och
volymer som ligger till grund för äskande om att effektiviseringskravet ska
upphöra, att uppdra till socialnämnden att redovisa åtgärder för samverkan
med sjukvårds- och omsorgsnämnden enligt uppdrag samt att redovisa möjliga
åtgärder för effektiviseringar för att undvika prognostiserat underskott, att
uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att redovisa åtgärder för samverkan med socialnämnden enligt uppdrag, att uppdra åt barn- och skolnämnden att redovisa aktiviteter avseende effektiviseringsåtgärder för att få en
ekonomi i balans, att uppdra till kommunstyrelsen att redovisa åtgärder för en
ekonomi i balans, att godkänna förändringar av verksamhetsmål samt att
godkänna förändrad fördelning av intäkter och kostnader per verksamhet inom
sjukvård- och omsorgsnämndens ram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 95

54

Dnr KS 14-1020 042 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 154, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 12 maj 2014. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet. De
meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) och Ingrid
Landin (MP) – med hänvisning till att efter den gemensamma genomlysningen, som genomfördes av kommunstyrelsekontoret och sjukvårds- och
omsorgskontoret framkom att sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamheter
var underfinansierade och i behov av ett tillskott på 32,8 mnkr för att uppnå en
ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade då att tillföra 30 mnkr samt
att ge ett nytt sparbeting på 15 mnkr. Ytterligare effektiviseringar i den storleksordningen är orimliga i en verksamhet som redan ligger 9% under genomsnittet i riket. Därför yrkas att sjukvårds- och omsorgsnämnden tillförs medel
motsvarande prognostiserat underskott. I övrigt bifall till kommunstyrelse
kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen enligt Kjell Janssons yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 96
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Dnr KS 14-415 007

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om bostadsförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som
sitt eget.

Sammanfattning
Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsen yttrande över rubricerade
granskningsrapport.
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av
kommunens arbete med bostadsförsörjning. Syftet med granskningen är att
bedöma i vilken omfattning och på vilket sätt Norrtälje kommunen efterlever
den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag, som trädde i kraft
den 1 januari 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande
från den 27 mars 2014 som sitt eget.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 113, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 27 mars 2014.
___________
Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 97

56

Dnr KS 14-414 007

Yttrande över revisorernas granskningsrapport av kommunens arbete
med detaljplaneprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande från den 27 mars 2014 som
sitt eget.
Sammanfattning
Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsens yttrande över rubricerade
granskningsrapport.
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av
kommunens arbete med detaljplaneprocessen. Syftet med granskningen är att
bedöma om Norrtälje kommun har en effektiv och ändamålsenlig process för
detaljplaner.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 27 mars 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsekontorets utlåtande
från den 27 mars 2014 som sitt eget.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2014, § 114, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 27 mars 2014.
___________
Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 98

57

Dnr KS 13-1251 214

Antagande genom enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 – Upphävande av
tomtindelning för fastigheten Verkstaden 18 genom tillägg till stadsplan
för Norrtälje stad och stadsplan för kvarteren Faktoriet, Phaeton,
Phoebus, Venus, Verkstaden och Jupiter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upphävande av tomtindelning för fastigheten Verkstaden 18
genom tillägg till stadsplan för Norrtälje stad och stadsplan för kvarteren
Faktoriet, Phaeton, Phoebus, Venus, Verkstaden och Jupiter och med stöd
av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Sammanfattning
Syftet med planen är att genom tillägg till gällande detaljplaner (B 8) Stadsplan
för Norrtälje stad och (B 11) Stadsplan för kvarteren Faktoriet, Phaeton,
Phoebus, Venus, Verkstaden och Jupiter upphäva gällande fastighetsbestämmelse från 1956 för fastigheten Verkstaden 18. Genom detta tillägg
möjliggörs försäljning av del av fastigheten Verkstaden 18 via avstyckning.
Kommunen avser att bygga ett kulturhus på den avstyckade fastigheten.
Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på samråd mellan den 12 mars och
den 4 april 2014 samt underrättelse mellan den 14 april och 28 april 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphävande av tomtindelning för
fastigheten Verkstaden 18 genom tillägg till stadsplan för Norrtälje stad och
stadsplan för kvarteren Faktoriet, Phaeton, Phoebus, Venus, Verkstaden och
Jupiter och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 98
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Dnr KS 13-1251 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 135, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2014.
___________
Expedieras till:
Torkel Andersson
Anna Ahnström Dahlberg
Camilla Mole Björk för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 99

59

Dnr KS 12-1188 214

Antagande genom enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 – Tillägg till
byggnadsplan över: Gräskö, Gräsken 1:71, Gräskö 1:12 och västra delen
av Gräskö samt detaljplan för fastigheten Gräskö 1:199 i Blidö församling
Lotta Lindblad-Söderman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv. Sören Forslund (M) tjänstgör under denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tillägg till byggnadsplan över Gräskö, byggnadsplan för
Gräsken 1:71, byggnadsplan över fastigheten Gräskö 1:12, byggnadsplan
för västra delen av Gräskö och detaljplan för fastigheten Gräskö 1:199 i
Blidö församling och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut
anta densamma.

Sammanfattning
Tilläggen i rubricerade detaljplaner syftar till att utöka byggrätten till 200 m2
för befintliga bostadsfastigheter med anledning av att Gräskö med tillhörande
småöar har anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Tilläggen omfattar även
bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå, avstånd mellan byggnader, antal
huvudbyggnader och fastighetsstorlek.
Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på samråd mellan de 17 februari
och 21 mars 2014 samt underrättelse mellan den 4 april och 22 april 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillägg till byggnadsplan över Gräskö,
byggnadsplan för Gräsken 1:71, byggnadsplan över fastigheten Gräskö 1:12,
byggnadsplan för västra delen av Gräskö och detaljplan för fastigheten Gräskö
1:199 i Blidö församling och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 99
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Dnr KS 12-1188 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 136, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2014.
____________
Expedieras till:
Torkel Anderson
Anna Ahnström Dahlberg
Anders Franzén för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 100

61

Dnr KS 13-194 003

Antagande av riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att för egen del anta riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering,
att uppdra till respektive nämnd att anta riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering samt
att uppdra till respektive nämnd att delge kommunstyrelsen antagandebeslutet.

Sammanfattning
Webbpublicering av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen ”PUL”
(1998:204), personuppgiftsförordningen ”PUF” (1998:1191) och genom
Datainspektionens praxis.
För att säkerställa att materialet som Norrtälje kommuns nämnder publicerar
på kommunens hemsida och i sociala medier följer gällande lagstiftning har
kommunstyrelsekontoret tagit fram riktlinjer för hantering av personuppgifter i
samband med webbpublicering. Under beredningen av ärendet har samtliga
nämnder beretts tillfälle att yttra sig. Med anledning av att respektive nämnd
ansvarar för den egna hanteringen av personuppgifter och publicering av dessa
uppmanas de att anta samma riktlinjer som kommunstyrelsen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 6 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att för egen del anta riktlinjer för hantering av
personuppgifter i samband med webbpublicering, att uppdra till respektive
nämnd att anta riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering samt att uppdra till respektive nämnd att delge kommunstyrelsen antagandebeslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 100
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Dnr KS 13-194 003 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 152, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 6 maj 2014.
___________
Expedieras till:
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 101

63

Dnr KS 10-1406 251

Godkännande av ramavtal avseende exploatering av del av hamnen i
Norrtälje stad
Hans Andersson (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Åsa Wennerfors (FP) tjänstgör under denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till ramavtal med Lantmännen Novare AB
gällande fastigheterna Brännäset 8, 16 och Pråmen 1 samt del av Tälje 3:1
och 3:16 utgörande del av Hamnprojektet, Norrtälje stad samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag till
köpekontrakt gällande kommunens option att förvärva fastigheterna
Brännäset 8, 16 och Pråmen 1 om det blir aktuellt enligt villkoren för
optionen.
Reservation
Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de anser att vid förändringar där
mark byter ägare ska kommunen sätta krav på hur man vill bebygga när det
gäller kriterier för hållbart byggande. Miljöpartiet tillsammans med flera
partier har tydligt uttryckt att de vill se ett förtydligande när det gäller stadens
utveckling ur hållbarhetsperspektiv. Detta måste nu ske i varje skede av
utvecklingen när skelettplanen ska förverkligas. Miljöpartiet har inte lyckats få
in hållbarhetstankarna från början i planeringen men anser att det ändå gäller
att göra planeringen så bra som möjligt med de förutsättningar som nu finns.
Därför bör ramavtalen kompletteras med krav på energihushållning och val av
byggnadsmaterial och uppvärmningssystem. Miljöpartiet saknar en vision om
Norrtäljes framtid, som tar hänsyn till fler faktorer än kortsiktiga ekonomiska
faktorer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 101
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Dnr KS 10-1406 251 (forts)

Sammanfattning
Enligt Norrtälje kommuns genomförandestrategi för hamnprojektet ska
ramavtal tecknas med respektive byggherre innan detaljplan startar för
respektive byggprojekt.
Rubricerade ramavtal gäller förutsättningarna vid exploatering av fastigheterna
Brännäset 8, 16 och Pråmen 1, ägda av Lantmännen Novare AB samt
angränsande delar av fastigheterna Tälje 3:1 och 3:16, ägda av kommunen
ingående i Hamnprojektet Norrtälje stad. Ramavtalet innebär bland annat att
Lantmännen överlåter blivande allmän platsmark (gator, parker mm) inom
Lantmännens fastigheter till kommunen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till ramavtal med
Lantmännen Novare AB gällande fastigheterna Brännäset 8, 16 och Pråmen 1
samt del av Tälje 3:1 och 3:16 utgörande del av Hamnprojektet, Norrtälje stad
samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag till
köpekontrakt gällande kommunens option att förvärva fastigheterna Brännäset
8, 16 och Pråmen 1 om det blir aktuellt enligt villkoren för optionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 155, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2014.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) – bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Ingrid Landin (MP) – i första hand återremiss. I andra hand avslag.
Catarina Wahlgren (V) – i kapitlet gestaltning, sid 6, bör det stå att 1 %-regeln
om offentlig konst och utsmyckning ska beaktas. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 101
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Dnr KS 10-1406 251 (forts)

Propositionsordning
Först ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller
behandlas vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden proposition på Kjell Janssons yrkande och Ingrid
Landins avslagyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell
Janssons yrkande.
Till sist ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Catarina
Wahlgrens tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Catarina Wahlgrens tilläggsyrkande.
__________
Expedieras till:
Peter Elenfalk
Eva Källander
Roger Gustafsson
Lars Härlin för vidarebefordran till berörda
Lantmännen Novare AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 102
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Dnr KS 14-1030 106

Godkännande av avtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje
Handelsstad ekonomisk förening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna att avtal tecknas mellan Norrtälje kommun och Norrtälje
Handelsstad ekonomisk förening enligt förslag bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 februari 2014,
att som ersättning för uppdraget, som framgår av avtalet, ersätter Norrtälje
kommun Norrtälje Handelsstad från år 1 (2014) med 800 tkr och 2015
med 700 tkr,
att avtalets giltighetstid är två år med möjlighet till förlängning,
att Norrtälje Handelsstad årligen till Norrtälje kommun rapporterar verksamhetsplan samt uppföljning av uppdrag och ekonomi enligt avtalet samt
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Sammanfattning
Rubricerade avtal reglerar Norrtälje kommuns samarbete med Norrtälje
Handelsstad ekonomisk förening. Det borgerliga 27-punktsprogrammet anger
att Norrtäljes attraktionskraft ska utvecklas. Vidare är ett av kommunfullmäktiges fem mål att Norrtälje stads attraktionskraft ska öka.
Av Norrtälje Handelsstads stadgar framgår att föreningen ska bidra till god
utveckling av handel i Norrtälje genom ett nära samarbete mellan handlare,
kommunen, fastighetsägare, turism, hotell- och restaurang samt kultur och
fritid. Föreningens uppgift är att lyfta stadskärnan och de övriga handelsområdena för att stärka hela Norrtälje som handelsstad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 102
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Dnr KS 14-1030 106 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 februari 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna att avtal tecknas mellan Norrtälje
kommun och Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening enligt förslag bifogat
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 februari 2014, att som
ersättning för uppdraget, som framgår av avtalet, ersätter Norrtälje kommun
Norrtälje Handelsstad från år 1 (2014) med 800 tkr och 2015 med 700 tkr, att
avtalets giltighetstid är två år med möjlighet till förlängning, att Norrtälje
Handelsstad årligen till Norrtälje kommun rapporterar verksamhetsplan samt
uppföljning av uppdrag och ekonomi enligt avtalet samt att finansiering sker
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 156, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 24 februari 2014.
___________
Expedieras till:
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda
Dan Löfgren
Helen Lott
Norrtälje Handelsstad Ekonomiska förening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-02

KS § 103
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Dnr KS 14-1031 293

Godkännande av hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten
Dalby 19 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Dalby 19
samt
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på
fastigheten Dalby 19.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 1 juni 2009, § 160, en genomförandeplan för
LSS-gruppboenden. Inom ramen för den planen genomfördes en ramupphandling av fyra gruppboenden med option för ytterligare två varav det nu
aktuella LSS-gruppboendet är nummer fyra.
Rubricerade ärende avser godkännande av hyreskontrakt i enlighet med
angivna förutsättningar i ramavtalet. Sjukvårds- och omsorgsnämnden utser
därefter driftentreprenör.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 april 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende
på fastigheten Dalby 19 samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att
återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för
LSS-gruppboendet på fastigheten Dalby 19.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2014, § 157, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 24 april 2014.
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-1031 293

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Tom Grundell för vidarebefordran till berörda
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Dnr KS 14-041 002

Anmälan av delegationsbeslut 2014
Delegationsbeslut enligt bilaga 1- 13 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Per Nordenstam
1 ärende enligt förteckning 2014-05-21.
Bilaga 2
Delegat: Personal
11 ärenden enligt förteckning 2014-03-31, 2014-05-02 och 2014-05-02.
Bilaga 3
Delegat: Henning Richardsson
1 ärende enligt beslutsprotokoll 2014-03-21.
Bilaga 4
Delegat: Eva Källander
14 ärenden enligt förteckning 2014-04-03 och 2014-05-08.
Bilaga 5
Delegat: Peter Elenfalk
1 ärende enligt beslutsprotokoll 2014-03-21.
Bilaga 6
Delegat: Torkel Andersson
5 ärenden enligt förteckning 2014-03-28, 2014-04-04, 2014-04-16 och
2014-05-09.
Bilaga 7
Delegat: Maria Haker
3 ärenden enligt förteckning 2014-05-21.
Bilaga 8
Delegat: Robert Klingvall
9 ärenden enligt förteckning 2014-05-19.
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Dnr KS 14-041 002 (forts)

Bilaga 10
Delegat: Rok Ogrin
94 ärenden enligt förteckning 2014-05-19.
Bilaga 11
Delegat: Liselott Danell
4 ärenden enligt förteckning 2014-05-19.
Bilaga 12
Delegat: Kenneth Andersson
50 ärenden enligt förteckning 2014-05-19.
Bilaga 13
Delegat: Jacob Öhrn
5 ärenden enligt förteckning 2014-05-19.
__________
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KS § 105
Protokoll
Anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2014-03-19,
2014-04-16, 2014-05-07 och 2014-05-19.
___________
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL. Dnr KS 14-987 752.
Individrapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
per 31 december 2013. Dnr KS 13-474 751.
Inrapportering av icke verkställda LSS-beslut den 31 december 2013. Dnr KS
13-474 751.
Svar på anhållan från Norrtelje Finska Förening Norsu om att kommunen ska
tillskjuta medel för samordnarens lön. Dnr KS 14-637 106.
Brev från Rospiggarna Speedway Klubb. Dnr KS 14-553 044.
___________

Justerandes sign
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