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Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den
16 september 2014.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §108

4

Dnr KS 14-1636 024

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) i sin helhet att gälla från och med att förtroendeuppdragen
påbörjas efter valet 2014 samt
att bestämmelserna även ska tillämpas på de förtroendevalda som får fortsatt
uppdrag från valet 2014 och som inte har omfattats av bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera och föreslå ändringar av
bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje
kommun (ERS 2014) i de delar som påverkar de pensionsgrundande
beloppen så att de nya förtroendevalda omfattas efter valet,
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till Riktlinjer och
anvisningar om omställningsstöd samt pensionsförmåner (inklusive
Riktlinjer för rapportering av pensionsbehållning),
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att föreslå ändring av reglementet för
val- och förtroendemannanämnden så att de beslutar om omställningsåtgärder för förtroendevalda samt
att finansiering för 2014 hanteras inom befintlig ram. För 2015 ska den ökade
kostnaden för pensionsavsättningar samt omställningsstöd inrymmas inom
nämndernas befintliga ramar.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
I syfte att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv
och förtroendeuppdrag har Sveriges kommuner och landsting utformat ett
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensionsförmåner för
förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna ska kunna tillämpas för
förtroendevalda, som tillträder efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller även i vissa delar för förtroendevalda, som i tidigare uppdrag inte har
omfattats av PBF eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Val- och förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 18 augusti 2014,
§ 35. Deras beslut överensstämmer med kommunstyrelsekontorets förslag till
beslut daterat den 20 augusti 2014.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 20 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelse om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet att gälla från och med att
förtroendeuppdragen påbörjas efter valet 2014 samt att bestämmelserna även
ska tillämpas på de förtroendevalda som får fortsatt uppdrag från valet 2014
och som inte har omfattats av bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda (PBF). Vidare föreslås att kommunstyrelsen beslutar att
uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera och föreslå ändringar av
bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje
kommun (ERS 2014) i de delar som påverkar de pensionsgmndande beloppen
så att de nya förtroendevalda omfattas efter valet, att uppdra åt kommun
styrelsekontoret att ta fram förslag till Riktlinjer och anvisningar om
omställningsstöd samt pensionsförmåner (inklusive Riktlinjer för rapportering
av pensionsbehållning), att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att föreslå
ändring av reglementet för val- och förtroendemannanämnden så att de
beslutar om omställningsåtgärder för förtroendevalda samt att finansiering för
2014 hanteras inom befintlig ram. För 2015 ska den ökade kostnaden för
pensionsavsättningar samt omställningsstöd inrymmas inom nämndernas
befintliga ramar.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 197, före
slagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets för
slag från den 20 augusti 2014. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i
beslutet. De meddelade att de återkommer till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Gunilla Ejefors-Lublin
Carina Norrbacka för vidarebefordran till berörda
Val- och förtroendemannanämnden
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
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Nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att acceptera den föreslagna nyemissionen.

Sammanfattning
Sigtuna kommun ansöker om att få bli delägare i Stockholmsregionens För
säkrings AB. Detta är i linje med bolagets strategiska plan och medför ingen
ändring av bolagsordningen. Enligt bolagsordningens § 14 ska en ändring av
bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget underställs samt
liga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Enighet krävs för att
processen ska kunna fullföljas.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot Stockholmsregionens Försäk
rings AB:s förslag och föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2014 att kom
munsfullmäktige beslutar att acceptera den föreslagna nyemissionen.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 juni 2014, § 181, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 23 maj 2014.
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Fusion av Norrtälje Stadsnät Etanet AB med Norrtälje Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna fusion av Norrtälje Stadsnät Etanet AB och Norrtälje
Energi AB.

Sammanfattning
Norrtälje Stadsnät Etanet AB (NESAB) drivs sedan 2010 som ett dotterbolag
till Norrtälje Energi AB (NEAB). Från och med 2014 har verksamheten
förändrats så att Norrtälje Stadsnät Etanet ska fokusera på utveckling av det
passiva bredbandsnätet i Norrtälje kommun. Rollen som kommunikationsoperatör har lagts ut på extern utförare. Med anledning av verksamhetsför
ändringen föreslår Norrtälje Energi AB i skrivelse daterad den 4 juni 2014 att
Norrtälje Stadsnät Etanets verksamhet fusioneras till moderbolaget Norrtälje
Energi.
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB godkände förslaget tillfusion den 11 juni
2014.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 juni 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna fusion av Norrtälje Stadsnät Etanet
AB och Norrtälje Energi AB.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 198, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 juni 2014.
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Fastställande av låneram för 2015 samt målsättning för upplåning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att för 2015 fastställa en total låneram för kommunen på 2 000 mnkr
inklusive koncernkredit,
att ett mål för maximal upplåning 2015 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr
exklusive koncernkredit,
att för 2015 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 150 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 2015 har rätt att nyupplåna 570 mnkr, det vill
säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncemkontokredit, under
2015 med 570 mnkr till maximalt 2 000 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2015 samt
att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtagande som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och strategichef.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar:
att koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strategichef har rätt att
för kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2015 med totalt 570 mnkr,
att koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strategichef har rätt att
för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, det vill säga
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015 samt
att kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfull
mäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt
ovan.

Sammanfattning
Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2012. Av policyn framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en
total låneram inklusive koncernkredit. För att kommunen ska kunna nyttja sitt
medlemskap i Kommuninvest behöver kommunstyrelsen meddela ett beslut
om belopp för nyupplåning samt beslut om delegation från kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att för 2015 fastställa en total låneram för
kommunen på 2 000 mnkr inklusive koncernkredit, att ett mål för maximal
upplåning 2015 i koncernen fastställs till 2 000 mnkr exklusive koncernkredit,
att för 2015 fastställa en låneram för Norrtälje Kommunhus AB-koncernen på
2 150 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 2015 har rätt att
nyupplåna 570 mnkr, det vill säga öka kommunens låneskulder, exklusive

Justerandes sign
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koncernkontokredit, under 2015 med 570 mnkr till maximalt 2 000 mnkr, att
kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015
samt att skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtagande som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering
ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: koncernredovisningsansvarig, ekonomichef och strategichef. Vidare föreslås kommun
styrelsen besluta att koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strateg
ichef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, det
vill säga öka kommunens skulder under 2015 med totalt 570 mnkr, att
koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strategichef har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015
samt att kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunful
lmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 199, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 augusti 2014.

Justerandes sign
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Finansiering och godkännande av Roslagsbostäders nyproduktion av 22
lägenheter i kvarteret Göken, Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Roslagsbostäders nyproduktion av lägenheter i kvarteret Göken
till ett belopp om 39,7 mnkr inklusive markköp samt
att godkänna ett räntepåslag om 1% för lån på ovanstående investering under
fem år.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Enlig ägardirektiven ska Roslagsbostäder öka sitt byggande av hyresrätter.
Roslagsbostäder har fått ett erbjudande av PEAB att förvärva mark inom
kvarteret Göken för uppförande av 22 hyreslägenheter. För att kunna fullfölja
projektet behöver Roslagsbostäder ett lånelöfte. Detaljplan och bygglov finns.
Styrelsen i NKAB ställer sig positiv till investeringen.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna Roslagsbostäders nyproduktion av
lägenheter i kvarteret Göken till ett belopp om 39,7 mnkr inklusive markköp
samt att godkänna ett räntepåslag om 1% för lån på ovanstående investering
under fem år.

Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 200, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 augusti 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) - bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Olle Jansson (S) - avslag andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut.
Den ska ha följande lydelse: att godkänna ett räntepåslag om 0,5%.
Mats Wedberg (MP) - avslag andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till
beslut, det vill säga att inget räntepåslag ska tas ut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt Kjell Janssons yrkande.

Justerandes sign
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Antagande av komplettering av taxa för ärenden enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen anta följande tillägg till
tabell 14 i gällande plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa:
”Ärende, Anmälan enligt PBL § 9:4a (eventuellt startbesked samt
slutbesked inkluderat), Kostnad: 2.500 kronor” samt
att tillägget i taxan ska gälla från och med den 1 oktober 2014.

Sammanfattning
Den 2 juli 2014 trädde ändringar i Plan- och bygglagen i kraft, som innebär att
vissa tidigare bygglovspliktiga åtgärder befrias från bygglov. För dessa
åtgärder krävs i stället en anmälan där bygg- och miljönämnden ska fatta beslut
om start- och slutbesked. För att stimulera nyttjandet av den nya lagstiftningen
föreslås ett tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 augusti 2014 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslagen komplettering av taxan
remitteras till bygg- och miljönämnden för svar senast den 19 september 2014.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap 10 §
plan- och bygglagen anta följande tillägg till tabell 14 i gällande plan- och
bygglovtaxa samt mät- och karttaxa: ”Ärende, Anmälan enligt PBL § 9:4a
(eventuellt startbesked samt slutbesked inkluderat), Kostnad: 2.500 kronor”
samt att tillägget i taxan ska gälla från och med den 1 oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 201, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
26 augusti 2014.
Ärendet har remitterats till bygg- och miljönämnden, som behandlar det vid
sammanträde den 17 september 2014.
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Borgensåttagande för Roslagens flygklubb
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunal borgen för lån om maximalt 1 000 tkr till och med 2024
för Roslagens flygklubb för nybyggnation av hangar.

Sammanfattning
Som en följd av nedläggningar av fler flygplatser för allmänflyget i
Stockholmsområdet har Roslagens Flygklubb fått en ökad efterfrågan på
hangarplatser på Mellingeholms flygplats. För att möta behovet behöver
flygklubben tillskapa ytterligare hangarplatser. Med anledning härav har de
inkommit med en ansökan om kommunal borgen för topplånet.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen för lån om
maximalt 1 000 tkr till och med 2024 för Roslagens flygklubb för nybygg
nation av hangar.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 202, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
25 augusti 2014.
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VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården - fastställande av verksamhets
område
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvattenavlopp i
Åkerö, Västergården enligt fastighetslista bifogad kommunstyrelse
kontorets skrivelse från den 12 augusti 2014,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 5 november 2012, § 181,
om verksamhetsområde för Åkerö, Västergården samt
att storleken på de avgifter som ska erläggas bestäms av den vid varje
tidpunkt gällande VA-taxa då kommunen anvisar förbindelsepunkt för
respektive fastighet.

Sammanfattning
Bilagorna i beslutet om kommunalt verksamhetsområde för Åkerö Väster
gården, som kommunfullmäktige fastställde den 5 november 2012, § 181, har
visats sig innehålla vissa felaktigheter. Exempelvis har en del fastigheter inom
området angetts med fel fastighetsbeteckning. För att rätta till felaktigheterna
så att verksamhetsområdet motsvarar de fastigheter, som ursprungligen avsågs
och som är under utbyggnad behöver kommunfullmäktige upphäva tidigare
beslut och meddela ett nytt.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 augusti 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområdet för dricksvatten
och spillvattenavlopp i Åkerö, Västergården enligt fastighetslista bifogad
kommunstyrelse-kontorets skrivelse från den 12 augusti 2014 samt att upphäva
kommunfullmäktiges beslut från den 5 november 2012, § 181, om verksam
hetsområde för Åkerö, Västergården.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §115

18

Dm-KS 12-1514 344

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 203, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
12 augusti 2014.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) - bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att
storleken på de avgifter som ska erläggas bestäms av den vid varje tidpunkt
gällande V A-taxa då kommunen anvisar förbindelsepunkt för respektive
fastighet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

Justerandes sign

Te7

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §116

19

Dm-KS 12-263 214

Godkännande och antagande enligt PBL 5:27 - Detaljplan för fastigheten
Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommun
fullmäktige för beslut om antagande enligt 5 kap 27 § PBL.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 5 kap 27 § PBL anta detaljplan för fastigheten Tälje 3:187
och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad.

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggande av cirka 14 friliggande villor, 6 par
hus, 42 lägenheter i form av bostadrätter och 30 lägenheter i form av hyresrät
ter. Inom områdena, som främst är tänkta för flerbostadshus, medges möjlighet
att uppföra friliggande enbostadshus/parhus.
Detaljplanen, som nu ska antas har varit ute på samråd mellan den 3 oktober
och 15 november 2013 och för granskning mellan den 1 och 22 april 2014.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt 5 kap 27 § PBL.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS § 116

20

Dnr KS 12-263 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 juni 2014, § 176, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 22 maj 2014.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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NORRTÄLJE KOMMUN
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Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §117

21

Dnr KS 14-799 042

Månadsrapport april 2014 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för april 2014.

Sammanfattning
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs eller årsbokslut enligt fastlagd
tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas tre gånger per
år i samband med delårs- och årsredovisning.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat i enlighet med budget.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 juni 2014 att kom
munstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport/prognos för april 2014.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 juni 2014, § 182, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 2 juni 2014.

Expedieras till:
Irene Dickman
Annica Johansson
Maria Helmeborn för vidarebefordran till berörda

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §118

22

Dm-KS 14-799 042

Månadsrapport per maj 2014 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kommunstyrelsens prognos per maj 2014 med ett prognostiserat
resultat enligt budget.

Sammanfattning
Norrtälje kommun upprättar normalt månads-, delårs- eller årsbokslut
innefattande en helårsprognos för februari, april, augusti och oktober. För
mars, m aj,juli, september och november upprättas en prognos.
Kommunstyrelsens prognos per maj 2014 visar ett nettoresultat om
-272 200 tkr mot en nettobudget om -271 400 tkr.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens prognos per maj
2014 med ett prognostiserat resultat enligt budget.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 204, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
21 augusti 2014.

Expedieras till:
Irene Dickman
Annica Johansson
Maria Helmeborn för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2014-09-15

Kommunstyrelsen

KS §119

23

Dm-KS 14-661 042

Månadsrapport april 2014 för kommunen och bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för april 2014,
att fortsatt uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att åter
komma med förslag på åtgärder för att undvika underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs eller årsbokslut enligt fastlagd
tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas tre gånger per
år i samband med delårs- och årsredovisning.
Kommunens prognostiserade resultat for 2014 uppgår till 52,6 mnkr före
balanskravjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 25,1
mnkr. Nämnderna redovisar ett underskott med 33,4 mnkr vilket uppvägs av
förväntade exploateringsvinster och ökade skatteintäkter. Prognosen för Kommunhuskoncernen uppgår till -2,9 mnkr före avskrivningar på övervärden och
skatt. Det innebär en avvikelse om -3,8 mnkr. TioHundra AB prognostiserar
fortsatt ett nollresultat enligt budget.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 juni 2014 att kom
munstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för april 2014, att fortsatt
uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att återkomma med för
slag på åtgärder för att undvika underskott samt att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS § 119

Dm- KS 14-661

24

042 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 juni 2014, § 183, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 2 juni 2014.

Expedieras till:
Irene Dickman
Annica Johansson
Håkan Wahlgren för vidarebefordran till berörda
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum
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2014-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 120

Dnr KS 14-661

042

Månadsrapport per maj 2014 för kommunen och bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för maj 2014,
att fortsatt uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att
återkomma med förslag på åtgärder för att undvika underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs eller årsbokslut enligt fastställd
tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas tre gånger per
år i samband med delårs- och årsredovisning.
Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 54,6 mnkr före
balanskravsjusteringar. Nämnderna redovisar ett underskott med -33,5 mnkr
vilket uppvägs av förväntade exploateringsvinster på 50 mnkr samt ökade
skatteintäkter med 15 mnkr. Prognosen för kommunala bolag visar ett
underskott på -4,4 mnkr. TioHundra AB prognostiserar nollresultat enligt
budget.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 14 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för maj 2014, att
fortsatt uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att återkomma
med förslag på åtgärder för att undvika underskott samt att överlämna
rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS § 120

26

Dnr KS 14-661 042 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 205, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
14 augusti 2014.

Expedieras till:
Irene Dickman
Annica Johansson
Håkan Wahlgren för vidarebefordran till berörda
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 14-1281 252

Godkännande av köp av fastigheten Städet 1 inom del av hamnen i
Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Besqab Projekt
utveckling AB gällande kommunens köp av fastigheten Städet 1 för en
köpeskilling av 10 700 000 kronor inom del av hamnen i Norrtälje stad,
bilagt kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 25 juni 2014,
att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att omgående efter tillträde riva
byggnaden på fastigheten,
att anslå 10 754 825 kronor för inköp av fastigheten, inklusive lagfartsavgift,
att anslå erforderliga medel för rivning, uppskattade till 200 000 kronor samt
att finansiering sker med framtida exploateringsintäkter.

Sammanfattning
I skelettplanen för Norrtälje hamn, som antogs av kommunfullmäktige den 14
april 2014, § 78, är merparten av rubricerade fastighet utlagd som allmän
platsmark (parkmark). Endast en mindre del kvarstår som exploateringsmark.
Förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägaren till Städet 1, Besqab
Projektutveckling AB, har resulterat i att kommunen köper fastigheten Städet
1. Samtidigt erhåller Besqab en preliminär markanvisning på ett område för
småhus inom del av kommunens fastighet Tälje 3:51, benämnt Östra
Gransäter.
Köpekontraket är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet
senast den 15 september 2014 genom beslut, som vinner laga kraft. Vidare att
kommunstyrelsen samtidigt genom ett separat ärende godkänner den
preliminära markanvisningen till Besqab projektutveckling AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2014-09-15

KS § 121

Dm-KS 14-1281 252 (forts)

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 juni 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med
Besqab Projektutveckling AB gällande kommunens köp av fastigheten Städet
1 för en köpeskilling av 10 700 000 kronor inom del av hamnen i Norrtälje
stad, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att omgående efter tillträde riva
byggnaden på fastigheten, att anslå 10 754 825 kronor för inköp av fastigheten,
inklusive lagfartsavgift, att anslå erforderliga medel för rivning, uppskattade
till 200 000 kronor samt att finansiering sker med framtida exploateringsintäkter.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 206, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
25 juni 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Eva Källander
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
Lars Härlin För vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS §122
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Dm-KS 14-1282 251

Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal gällande del av
fastigheten Tälje 3:51 ”Östra Gransäter” i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal med
Besqab Projektutveckling AB gällande del av fastigheten Tälje 3:51
”Östra Gransäter” i Norrtälje stad, bilagt kommunstyrelsekontorets
skrivelse från den 25 juni 2014.

Sammanfattning
Förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägaren till Städet 1, Besqab
Projektutveckling AB, har resulterat i att kommunen lämnar en preliminär
markanvisning på ett område för småhus inom del av kommunens fastighet
Tälje 3:51, benämnt Östra Gransäter till Besqab samtidigt som kommunen
köper bolagets fastighet Städet 1 som berörs av skelettplan för Norrtälje hamn.
Det preliminära markanvisningsavtalet är villkorat av att det godkänns av
kommunstyrelsen senast den 15 september 2014 genom beslut, som vinner
laga kraft. Vidare att kommunstyrelsen samtidigt genom ett separat ärende
godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, som innebär att kommunen
förvärvar fastigheten Städet 1 genom beslut, som vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 juni 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till preliminärt
markanvisningsavtal med Besqab Projektutveckling AB gällande del av
fastigheten Tälje 3:51 ”Östra Gransäter” i Norrtälje stad, bilagt kommun
styrelsekontorets skrivelse från den 25 juni 2014.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2014-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 122
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Dnr KS 14-1282 251 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 207, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
25 juni 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Eva Kallander
Lars Härlin för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dm-KS 14-1156 251

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Tälje
2:103 (Öster Knutby, södra delen)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna markanvisningsavtal gällande exploatering för hyresrättslägenheter på del av fastigheten Tälje 2:103 till en kontraktssumma på
1 300 kr/nr ljus BTA, dock minst 11.400.000 kronor, bifogat kommun
styrelsekontorets skrivelse från den 20 maj 2014.

Sammanfattning
Roslagsbostäder AB och Cobab Sverige AB har gemensamt inkommit med ett
förslag på stadsutveckling av del av fastigheten Tälje 2:103 i Norrtälje.
Förslaget innebär att Roslagsbostäder bygger 113 hyresrättslägenheter och
Cobab bygger 89 bostadsrättslägenheter. Cobab:s markanvisningsavtal
behandlas i ett separat ärende, dm KS 14-1716 251.
Båda avtalen är villkorade av att kommunstyrelsen och om så erfordras även
kommunfullmäktige godkänner avtalen senast den 29 september 2014 genom
beslut, som vinner laga kraft. Avtalen gäller fram till dess att detaljplanen för
projektet antagits senast den 31 oktober 2015 samt att ett mark- och
exploateringsavtal godkänts av kommunstyrelsen innan dess.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontroet föreslår i skrivelse daterad den 20 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal gällande
exploatering för hyresrättslägenheter på del av fastigheten Tälje 2:103 till en
kontraktssumma på 1 300 kr/m2 ljus BTA, dock minst 11.400.000 kronor.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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KS § 123

Dm-KS 14-1156 251 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 208, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
20 maj 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
Eva Källander
Lars Härlin för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 14-1716 251

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Tälje
2:103 (Öster Knutby, norra delen)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna markanvisningsavtal gällande exploatering för bostadsrättslägenheter på del av fastigheten Tälje 2:103 till en kontraktsumma på
1 730 kr/m2 ljus BTA, dock minst 11.750.000 kronor, bifogat kommun
styrelsekontorets skrivelse från den 20 maj 2014.

Sammanfattning
Cobab Sverige AB och Roslagsbostäder AB har gemensamt inkommit med ett
förslag på stadsutveckling av del av fastigheten Tälje 2:103 i Norrtälje.
Förslaget innebär att Cobab bygger 89 bostadsrättslägenheter och Roslags
bostäder bygger 113 hyresrättslägenheter. Roslagsbostäders markanvisnings
avtal behandlas i ett separat ärende, dnr KS 14-1156 251.
Båda avtalen är villkorade av att kommunstyrelsen och om så erfordras även
kommunfullmäktige godkänner avtalen senast den 29 september 2014 genom
beslut, som vinner laga kraft. Avtalen gäller fram till dess att detaljplanen för
projektet antagits senast den 31 oktober 2015 samt att ett mark- och
exploateringsavtal godkänts av kommunstyrelsen innan dess.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontroet föreslår i skrivelse daterad den 20 maj 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtal gällande
exploatering för bostadsrättslägenheter på del av fastigheten Tälje 2:103 till en
kontraktsumma på 1 730 kr/m2 ljus BTA, dock minst 11.750.000 kronor.

Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 209, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
20 maj 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
Eva Kallander
Lars Härlin för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investering 2014 - Brygga vid replipunkt Östernäs
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 1,8 mnkr i investeringsanslag 2015 för anläggandet av väg och
brygga vid Östernäs, Rådmansö,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015,
att anslå 141 150 kronor i driftanslag till kommunstyrelsekontoret samt
att finansieringen av driftkostnaderna sker med kommunstyrelsens anslag för
drift på grund av nyinvesteringar från och med 2015.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Sammanfattning
Permanentboende på Gräskö och Lill-Gräsken med flera öar utan fast
förbindelse med fastlandet är i behov av en angöringsbrygga vid replipunkten
Östemäs där de kan lämna båten i samband ärenden på fastlandet.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå 1,8 mnkr i investeringsanslag 2015 för
anläggandet av väg och brygga vid Östernäs, Rådmansö, att finansiering sker
med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015, att anslå 141 150 kronor
i driftanslag till kommunstyrelsekontoret samt att finansieringen av drift
kostnaderna sker med kommunstyrelsens anslag för drift på grund av
nyinvesteringar från och med 2015.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-1661 041 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 210, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
11 augusti 2014. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) med instämmande av Mats Wedberg (MP) - att ärendet
återremitteras för samråd med berörda parter. Om kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde deltar inte socialdemo
kraternas ledamöter och miljöpartiets ledamot i beslutet.
Kjell Jansson (M) - att ärendet avgörs vid dagens sammanträde samt bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Först ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons
yrkande.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Eva Källander
Erik Klockare för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investering 2015 - Hoppgrop för gymnastik, Roslagsskolan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå ett investeringsanslag om 4 500 tkr till kommunstyrelsekontoret för
byggande av hoppgrop i anslutning till Roslagsskolans gymnastiksal,
att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag år 2015,
att från och med 2015 anslå 330 tkr i driftanslag till kultur- och fritids
nämnden samt
att utökade kapitalkostnader finansieras med kommunstyrelsens anslag för
drift på grund av nyinvesteringar.

Sammanfattning
För att kunna utöva sin verksamhet på ett säkert sätt är gymnastikföreningarna
i Norrtälje kommun i behov av en hoppgrop.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 26 juni 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå ett investeringsanslag om 4 500 tkr till
kommunstyrelsekontoret för byggande av hoppgrop i anslutning till
Roslagsskolans gymnastiksal, att finansiering sker med kommunstyrelsens
investeringsanslag år 2015, att från och med 2015 anslå 330 tkr i driftanslag till
kultur- och fritidsnämnden samt att utökade kapitalkostnader finansieras med
kommunstyrelsens anslag för drift på grund av nyinvesteringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 14-789 291 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 211, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
26 juni 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
Kultur- och fritidsnämnden
Jan Sanfridsson för vidarebefordran till berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om medel från underhållsfonden för åtgärder på Långsjöskolan i
Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå underhållsmedel om 7 000 tkr för underhållsåtgärder på
Långsjöskolan samt
att åtgärderna finansieras med medel från underhållsfonden.

Sammanfattning
Fastighetsunderhållet på Långsjöskolan har under en längre tid varit på en låg
nivå. För att klar det ökade elevantalet hösten 2014 behöver skolans lokaler
och teknik rustas upp. Energibesparingspotentialen för upprustningen beräknas
till cirka 300 tkr/år.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anslå underhållsmedel om 7 000 tkr för
underhållsåtgärder på Långsjöskolan samt att åtgärderna finansieras med
medel från underhållsfonden.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 212, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 augusti 2014.

Expedieras till:
Peter Elenfalk
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer
Leif Söderbäck för vidarebefordran till berörda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antagande av handelsstrategi för Norrtälje stad
Mats Hultin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Lotta
Lindblad-Söderman (M) tjänstgör under denna paragraf.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta följande förslag till Handelsstrategi för Norrtälje stad:
- se Norrtälje stad som en marknadsplats
- fortsätt att öka och stärka det externa handelsområdet vid södra infarten i
stor omfattning som en regional aktör
- stärk stadskärnan som attraktionskraft med vardagsnära och upplevelse
handel
- låt de två nuvarande halvexterna handelsplatserna växa in i och uppgraderas till att bli stadsdelscentra i staden,
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillsammans med Norrtälje
Handelsstad genomföra fördjupad studie över Norrtälje stadskärna samt
att anslå 150 000 kronor av kommunstyrelsens anslag till förfogande år 2014
för den fördjupande studien.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att de vill att den fördjupade
handelsutredningen ska kompletteras med en allsidigare belysning av
stadskärnans potential som exempelvis kvällsekonomi.

Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret har under våren 2014 med stöd av externa resurser
genomfört en utredning vars syfte är att formulera en handelsstrategi för
Norrtälje stad. Utredningen har genomförts med utgångspunkt från den nyligen
antagna översiktsplanen för Norrtälje, som sträcker sig fram till år 2040.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 28 juli 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anta följande förslag till Handelsstrategi för
Norrtälje stad: - se Norrtälje stad som en marknadsplats, - fortsätt att öka och
stärka det externa handelsområdet vid södra infarten i stor omfattning som en
regional aktör, - stärk stadskärnan som attraktionskraft med vardagsnära och
upplevelsehandel, - låt de två nuvarande halvexterna handelsplatserna växa in i
och uppgraderas till att bli stadsdelscentra i staden, att uppdra till kommun
styrelsekontoret att tillsammans med Norrtälje Handelsstad genomföra
fördjupad studie över Norrtälje stadskärna samt att anslå 150 000 kronor av
kommunstyrelsens anslag till förfogande år 2014 för den fördjupande studien.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 213, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
28 juli 2014. Mats Hultin (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.

Expedieras till:
Per Nordenstam
Tommie Eriksson för vidarebefordran till berörda
Annica Johansson för vidarebefordran till berörda ekonomer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av remiss om den framtida yttre underrättsorganisationen i
Stockholms län (Norrtälje tingsrätt)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka utredningen som sådan och beträffande Norrtälje tingsrätt
förorda alternativ 2, det vill säga att mål från Vallentuna, Vaxholms och
Österåkers kommuner flyttas från Attunda tingsrätt till Norrtälje tingsrätt
samt
att understryka att det är av oerhörd vikt att tingsrätten är förlagd centralt i
Norrtälje stad.

Sammanfattning
Domstolsverket önskar Norrtälje kommuns yttrande över ”Promemoria om den
framtida yttre underrättsorganisationen i Stockholms län”.
På uppdrag av domstolsverket har en särskild utredare utrett den framtida yttre
underrättsorganisationen i Stockholms län och lämnat förslag till förändringar
för att få en långsiktig hållbar organisation. För Norrtälje tingsrätt föreslås två
olika alternativ.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka utredningen som sådan och beträffande
Norrtälje tingsrätt förorda alternativ 2, det vill säga att mål från Vallentuna,
Vaxholms och Österåkers kommuner flyttas från Attunda tingsrätt till Norrtälje
tingsrätt samt att understryka att det är av oerhörd vikt att tingsrätten är förlagd
centralt i Norrtälje stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-15

KS § 129

Dm-KS 14-1173

43

114 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 214, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
4 augusti 2014.

Expedieras till:
Fredrik Cederblom
Domstolsverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

44

2014-09-15

Kommunstyrelsen

KS § 130

Dm-KS 14-1334 310

Besvarande av remiss om förslag till förordning om riktvärden för
trafikbuller
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från den 18 augusti
2014 som sitt eget och överlämna det till socialdepartementet.

Sammanfattning
Socialdepartementet önskar Norrtälje kommuns yttrande över rubricerade
remiss.
Regeringen beslutade den 20 mars 2014 om propositionen ”Samordnad
prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen” (prop
2013/14:128). Av propositionen framgår att regeringen avser att
författningsreglera riktvärdena för trafikbuller.

Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsekontorets förslag till
yttrande från den 18 augusti 2014 som sitt eget och överlämna det till
socialdepartementet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2014, § 215, föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den
13 augusti 2014.

Expedieras till:
Torkel Andersson
Erik L'Estrade för vidarebefordran till berörda
Socialdepartementet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut 2014
Delegationsbeslut enligt bilaga 1-13 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Per Nordenstam
7 ärenden enligt förteckning 2014-08-29.
Bilaga 2
Delegat: Tommie Eriksson
2 ärenden enligt förteckning 2014-08-29
Bilaga 3
Delegat: Eva Källander
52 ärenden enligt förteckning avseende maj, juni, juli och augusti 2014
Bilaga 4
Delegat: Torkel Andersson
18 ärenden enligt förteckning för vecka 22, 23, 25, 26, 29, 33, 34 och 35 2014
Bilaga 5
Delegat: Personalavdelningen
16 ärenden enligt forteckning för maj j u n i och juli 2014.
Bilaga 6
Delegat: Henning Richardsson
1 ärende, Dnr KS 14-423 053
Bilaga 7
Delegat: Liselotte Danell
48 ärenden enligt förteckning 2014-06-18 och 2014-09-02.
Bilaga 8
Delegat: Jan Paymer
1 ärende, Dnr KS 14-437 054
Bilaga 9
Delegat: Helen Lott
1 ärende, Dnr KS 11-419 514
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 10
Delegat: Kenneth Andersson
223 ärenden enligt förteckning 2014-09-02.
Bilaga 11
Delegat: Jacob Öhrn
14 ärenden enligt förteckning 2014-09-02.
Bilaga 12
Delegat: Rok Ogrin
37 ärenden enligt förteckning 2014-09-02.
Bilaga 13
Delegat: Robert Klingvall
1 ärende enligt förteckning 2014-09-02.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2014-04-16 och
2014-06-11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:31 om politiska partier inom
vård och äldreomsorg.
Protokoll från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2014-05-14 om
verksamhetsplan för 2015.
Norrtälje stadsarkivs verksamhetsberättelse 2013, Dnr KS 14-1566 004.
Rapport enligt 16 kap 6 f SoL om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Dnr KS 14-987 752.
Namninsamling om att Rimbo simhall ska vara öppen för allmänheten året
runt.
Tackbrev från Sjöräddningssällskapet Räfsnäs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2014-09-15
§

Ärende

107.

Val av justerare.

108.

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).

109.

Nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF).

110.

Fusion av Norrtälje Stadsnät Etanet AB med Norrtälje Energi
AB.

111.

Fastställande av låneram för 2015 samt målsättning för
upplåning.

112.

Finansiering och godkännande av Roslagsbostäders nyproduktion
av 22 lägenheter i kvarteret Göken, Norrtälje stad.

113.

Antagande av komplettering av taxa för ärenden enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).

114.

Borgensåttagande för Roslagens flygklubb.

115.

VA-utbyggnad i Åkerö, Västergården - fastställande av
verksamhetsområde.

116.

Godkännande och antagande enligt PBL 5 :2 7 - Detaljplan för
fastigheten Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad.
(Solbacka mitt)

117.

Månadsrapport april 2014 för kommunstyrelsen.

118.

Månadsrapport per maj 2014 för kommunstyrelsen.

119.

Månadsrapport april 2014 för kommunen och bolagen.

120.

Månadsrapport per maj 2014 för kommunen och bolagen.

121.

Godkännande av köp av fastigheten Städet 1 inom del av hamnen
i Norrtälje stad.

122.

Godkännande av preliminärt markanvisningsavtal gällande del av
fastigheten Tälje 3:51 ”Östra Gransäter” i Norrtälje stad.

123.

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheten
Tälje 2:103. (Öster Knutby södra).

124.

Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av fastigheten
Tälje 2:103. (Öster Knutby norra).

125.

Investering 2014 - Brygga vid replipunkt Östernäs.

126.

Investering 2015 - Hoppgrop för gymnastik, Roslagsskolan i
Norrtälje.

127.

Begäran om medel från underhållsfonden för åtgärder på
Långsjöskolan i Rimbo.

128.

Antagande av handelsstrategi för Norrtälje stad.

129.

Besvarande av remiss om den framtida yttre
underrättsorganisationen i Stockholms län (Norrtälje tingsrätt).

130

Besvarande av remiss om förslag till förordning om riktvärden
för trafikbuller.

131.

Delegationer.

132.

Protokoll.

133.

Meddelanden.

