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§ 154

Dnr 1213-20

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ändringarna i föredragningslistan vilket
innebär att ärende 13, Samverkansstyrets (S, C, MP) politiska program för
mandatperioden 2014-2018 utgår.
Beslutande sammanträde
Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att ärende 13, Samverkansstyrets (S, C, MP) politiska
program för mandatperioden 2014-2018 utgår.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringarna
i föredragningslistan och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Dnr 2014-002465 346

Antagande av VA-taxa för Norrtälje kommun att gälla
från och med den 1 januari 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta VA-taxa för Norrtälje kommun, enligt förslag till Taxa för
Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggningar den 21 oktober,
att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.
2. Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
3. Ett uttag om 5731 tkr görs ur VA-fonden i samband med
bokslut 2015.
Sammanfattning av ärendet
För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver
brukningsavgifterna i VA-taxan höjas från och med 1 januari 2015.
Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. Tillgängliga medel i VAfonden i samband med bokslut 2015 används för att delvis finansiera
nödvändiga underhållsåtgärder på ledningsnät och i verk.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2014.

Justerandes sign

•

Förslag till Taxa för Norrtälje kommuns vatten- och
avloppsanläggningar den 21 oktober 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 275, den 19 november
2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Dnr 2014-002467 450

Antagande av renhållningstaxa för Norrtälje kommun
att gälla från och med den 1 januari 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta ny renhållningstaxa, enligt förslag till Renhållningstaxa 2015
den 11 november 2014, för Norrtälje kommun att gälla från och med
den 1 januari 2015 och tillsvidare.
2. Nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i
kraft.
Reservationer
Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Lotta Lindblad
Söderman (M) till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan föreslås höjas med ca 4 % totalt framförallt på grund av
entreprenadindex, höjd VA-taxa och ökat behov av avsättning till
återställning av kommunens deponier. Grundprincipen för taxan är att all
avfallshantering för hushållsavfallet ska finansieras via renhållningstaxan.
Taxan har också ändrats för att den ska bli lättförståelig och tydlig i sin
uppbyggnad.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontoret tjänsteutlåtande den 11 november 2014.

Justerandes sign

•

Förslag till Renhållningstaxa 2015 den 11 november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 276, den 19 november
2014.

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Karin Karsbro (FP) och Catharina Wahlgren (V) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
renhållningstaxa för Norrtälje kommun att gälla från och den 1 januari 2015
och att nuvarande renhållningstaxa upphör gälla när den nya träder i kraft.
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar att taxan höjs i delarna som avser slam- och
latrintömning men att taxa i övrigt behålls oförändrad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons (M) yrkande
att behålla taxan oförändrad förutom delarna som avser som slam- och
latrintömning och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Dnr 2014-002469 106

Godkännande av avtal avseende kommunal
medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna det framtagna förslaget till finansieringsavtal, från den
5 oktober 2014, mellan Täby kommun och Norrtälje kommun, vilket
innebär att Norrtälje kommun senast den 1 januari 2016 som
kommunal medfinansiering av Arninge resecentrum betalar
7 500 000 kronor.
2. Finansieringen sker med eget kapital 2014.
Sammanfattning av ärendet
I Stockholm Nordosts Vision är etableringen av en ny bytespunkt för
kollektivtrafiken vid Arninge mycket viktig, för att underlätta resor inom
sektorn och för kommande regionalt kopplade transportsystem. Staten – via
Trafikvereket – och Stockholms läns landsting står för huvuddelen av
finansieringen men för att Arninge resecentrum ska komma till stånd krävs
en kommunal medfinansiering på 70 miljoner kronor. Det framgår av den
avsiktsförklaring som träffats mellan Täby kommun, Stockholms läns
lansting och Trafikverket. Eftersom Arninge resecentrum är en angelägenhet
för hela nordostsektorn är bedömningen att även Norrtälje kommun bör dela
Täbys ansvar för medfinansieringen. För Norrtäljes del innebär det 10,7 %
eller 7 500 000 kr vilket även inkluderar minst 400 infartsparkeringar.
Avtalet gäller under förutsättning att Täby kommun, Stockholms läns
landsting trafikförvaltning och Trafikverket träffar ett genomförandeavtal
med det innehåll och inom den tid som stadgas i ovan nämnda
avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2014

Justerandes sign
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•

Avsiktsförklaring avseende Arninge resecentrum/bytespunkt den
1 juni 2012

•

Förslag till finansieringsavtal den 15 oktober 2014

•

Illustrationsplan Arninge resecentrum den 27 mars 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 277, den 19 november
2014.

Beslutande sammanträde
Ingmar Ögren (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Godkänna det

framtagna förslaget till finansieringsavtal, från den 5 oktober 2014, mellan
Täby kommun och Norrtälje kommun, vilket innebär att Norrtälje kommun
senast den 1 januari 2016 som kommunal medfinansiering av Arninge
resecentrum betalar 7 500 000 kronor och att finansieringen sker med eget
kapital 2014.
Yrkanden

Karin Karlsbro yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsekontoret
för att kompletteras med Trivector trafiks utredning om Arninge
resecentrum.
Kjell Jansson (M) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om ärendet ska behandlas på dagens möte eller
återremitteras enligt Karin Karlsbros (FP) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet på dagens möte. Därefter
föreslår ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag som bifalls av Kjell Jansson (M) och Olle Jansson (S) och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr 2014-001524 106

Översyn av samverkansavtal och gemensam
programpeng - GG 2.0
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Teckna reviderat samverkansavtal avseende gymnasieutbildning
mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som
anslutit sig samt Stockholms läns landsting.
2. Godkänna modellen för gemensamma programpriser.
3. Anta länsprislistan för 2015 inklusive modellen för uppräkning.
4. Anta modellen för strukturtillägg och finansieringen av denna.
5. Finansieringen sker inom utbildningsnämndens ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 12 augusti 2014 att rekommendera kommunerna i
samverkansområdet att teckna reviderat samverkansavtal avseende
gymnasieutbildning inklusive programpeng och programpengsuppräkning
samt modell för strukturtillägg och finansiering av detta. Styrelsen beslutade
även att modellen för strukturtillägg ses över inför 2016. KSL önskar få
kommunernas ställningstaganden senast den 1 december 2014. Den
7 oktober 2014, § 59, yttrade sig utbildningsnämnden över
rekommendationen och de tillstyrkte att kommunfullmäktige beslutar att
teckna det reviderade samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 30 september 2014.
•

Justerandes sign

Förslag till samverkansavtal den 12 juni 2014.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

•

Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation, Översyn av
samverkansavtal och gemensam programpeng – GG 2.0, den
12 augusti 2014.

•

Förslag till länsprislista 2015 den 12 juni 2014.

•
•

Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag
2014 den 12 juni 2014.
Kostnadsförändring per kostnadsslag 2015 den 12 juni 2014.

•

Utbildningsnämndens beslut, § 59, den 7 oktober 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 278, den 19 november
2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr 2014-002478 269

Uppsägning av huvudavtal mellan Norrtälje kommun
och Norrtälje Energi AB.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna bifogad uppsägning av huvudavtal med tillägg mellan
Norrtälje kommun och Norrtälje Energi AB.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda frågan om nytt avtalsförslag
och teckna nya avtal.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Norrtälje Energi blev aktiebolag år 1991 träffades ett
huvudavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi AB. I avtalet
regleras ett flertal frågor av varierande art, t ex att kommunen upplåter mark
utan ersättning till Norrtälje Energis anläggningar och att Norrtälje Energi
ska avläsa vattenmätare. Avtalet tecknades för ca 25 år sedan. År 2005
tecknades ett tilläggsavtal, som bl.a. innebar att huvudavtalet skulle tillämpas
även för fiberoptiska kablar. Samhällsutvecklingen har medfört att avtalet
inte längre är anpassat till dagens förhållanden och en del av punkterna som
regleras i avtalet hanteras inte längre enligt avtalet. Avtalet föreslås därför
sägas upp för omförhandling. Uppsägning måste ske före årsskiftet 2014/15,
i annat fall förlängs avtalet med 10 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2014.

Justerandes sign

•

Gällande avtal med Norrtälje Energi AB den 29 april 1991.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 306, den 1 december
2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr 2014-002597 041

Investeringar utbyggnad av VA etapp 1D1 Sika-Lönsvik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bevilja kommunstyrelsen 10.2 mnkr i kompletterande
investeringsanslag för anläggandet av överföringsledning för avlopp
mellan punkter P2 – P4 – P6 Sika – Lönsvik.
2. Bevilja kommunstyrelsen 24.6 mnkr i investeringsanslag för
anläggandet av kommunalt vatten- och avlopp mellan punkter P4P10 (Sika-Lönsvik), område kring punkt P3 samt avsättning till 3st
fastigheter i Lönsvik.
3. Finansiering sker kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari 2012,
§ 13, att anslå investeringsmedel om 96 miljoner kronor för utbyggnad av
va-ledningar från Lönsvik genom Melligeholm till pumpstation 2 i
Kvisthamra och överföring till Lindholmen genom Norrtäljeviken. 23
miljoner kronor tillhör Etapp 1D1 Sika – Lönsvik av ovanstående beviljade
medel. Anslagen har nu visat sig inte räcka till för att bekosta den sista delen
av överföringsledningen mellan punkterna P2-P4-P6. Anläggandet av
avloppsledning mellan punkterna P2-P4-P6 är kritisk för att kunna driftsätta
Enviken och Bergshamras där utbyggnad av VA-system idag är i slutfasen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2014.

Justerandes sign

•

Översiktskarta över området den 24 november 2014.

•

Investeringskalkyl den 24 november 2014.

•

Investeringskalkyl den 24 november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 307, den 1 december
2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Dnr 2014-002595 041

Komplettering till Verksamhetsplan 2014-2016 för
budget 2015 och plan 2016-2017 (VP14-16) inklusive
ersättning till utförare samt antagande av taxor och
avgifter 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
gällande barn- och skolnämnd
1. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
musikskola enligt förslag i Komplettering till VP14-16.
2. Fastställa bidragsnivåer (peng) för förskola, pedagogisk omsorg, nattoch helgomsorg, fritidshem, enligt förslag i Komplettering till VP1416.
3. att fastställa bidragsnivåer (peng) för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, svenska som andraspråk, tilläggsbelopp för
grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
4. fastställa peng för musikskola enligt förslag i Komplettering till
VP14-16.
5. Bevilja barn- och skolnämnden 970 000 tkr i driftbudget år 2015,
6. Uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
gällande utbildningsnämnd
7. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och
tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Komplettering
till VP14-16.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade
gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer,
9. Bevilja utbildningsnämnden 254 400 tkr i driftbudget år 2015.
10. Uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering
för nämndens verksamheter enligt förslag i Komplettering till VP1416.
gällande kultur- och fritidsnämnd
11. Anta förändring av verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden
enligt förslag i Komplettering VP14-16.
12. Fastställa avgifter för bad, hyresavgift, bibliotek, lotteri, annonsering
och gårdskort enligt förslag i Komplettering till VP14-16,
13. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 119 600 tkr i driftbudget år 2015.
14. Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
gällande sjukvård- och omsorgsnämnd
15. Fastställa avgifter för omvårdnad och mat enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
16. Fastställa ersättning för särskilt boende enligt förslag i Komplettering
till VP14-16.
17. Fastställa ersättning för hemtjänst enligt förslag i Komplettering till
VP14-16.
18. Bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 1 008 300 tkr i driftbudget år
2015.
19. Uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
gällande socialnämnd

Justerandes sign
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20. Fastställa avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter,
påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Komplettering
till VP14-16.
21. Bevilja socialnämnden 173 400 tkr i driftbudget år 2015.
22. Uppdra till socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för
nämndens verksamheter enligt förslag i Komplettering till VP14-16.
gällande bygg- och miljönämnd
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 15 000 tkr i driftbudget för år 2015,
24. Uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Komplettering till VP14-16.
25. De av kommunfullmäktige antagna taxor enligt miljöbalken, lagen
om offentlig kontroll av livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt planoch bygglovstaxa ska gälla.
gällande kommunstyrelse
26. Anta förändring av mål, riktlinjer och styrtal för god ekonomisk
hushållning för kommunstyrelsen enligt förslag i Komplettering till
VP14-16.
27. Anta förändring av verksamhetsmål för kommunstyrelsen enligt
förslag i komplettering till VP14-16.
28. bevilja kommunstyrelsen 286 800 tkr i driftbudget för år 2015,
29. bevilja överförmyndaren 5 600 tkr i driftbudget för år 2015,
30. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering
för nämndens verksamheter enligt förslag i Komplettering till VP1416.
31. De av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av
offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift, VA-taxa och
renhållningstaxa ska gälla.
32. Anslå150 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsanslag 2015.

Justerandes sign
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gällande val- och förtroendemannanämnd
33. Bevilja val- och förtroendemannanämnden 600 000 tkr i driftbudget
för år 2015.
gällande klimatnämnd
34. Bevilja klimatnämnden 440 000 tkr i driftbudget för år 2015,
Övrigt
35. Fastställa förändring av övergripande mål till ”Hela kommunen ska
växa. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med
goda pendlingsmöjligheter”.
36. Fastställa resultatbudget för år 2015 inklusive plan för år 2016 och år
2017 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
37. Fastställa balansbudget år 2015 inklusive plan år 2016 och år 2017
för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
38. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2015 inklusive
plan för år 2016 och år 2017 i enlighet med bifogat förslag.
39. Uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor att
göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk karaktär.
40. Anta komplettering till Verksamhetsplan 2014-2016 för budget 2015
och plan 2016-2017 (VP14-16).
41. Fastställa nämndsgemensamma internkontrollområden för år 2015
enligt planeringsdirektiv och förslag i VP14-16
Sammanfattning av ärendet
Komplettering av VP2014-2016 för verksamhet innehåller underlag för
fastställande av fasta ersättningar, bidrag och pengbelopp till utförare samt
fastställande av taxor och avgifter. VP2014-2016 har även reviderats med
tillkommande politiska beslut, volymberäkningar, prisuppräkning och
förändringar i finansiella beräkningar som skatteprognos och liknande
poster.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 december 2014
•

Förslag till Komplettering till verksamhetsplan 2014 - 2016

•

för budget 2015 och plan 2016-2017 inklusive ersättning till utförare
samt taxor och avgifter den 1 december 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 304, den 1 december 2014

Beslutande sammanträde
Kjell Jansson, Bino Drummond, Stina Berg och Lotta Lindblad Söderman
(samtliga M), Karin Karlsbro (FP) och Catharina Wahlgren (V) deltar inte i
beslutet.

Justerandes sign
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§ 162

Dnr 2014-002588 024

Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
mandatperioden 2014-2015
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta reviderade Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, enligt
förslaget daterat den 25 november 2014.
2. Ersättningsbestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2015.
3. Tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över
ersättningsbestämmelserna.
Reservationer och protokollsanteckningar
Kjell Jansson (M) och Bino Drummond (M) till förmån för eget yrkande.
Catharina Wahlgren (V) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 1 till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda har anpassats till den
politiska förändring som kommunalvalet 2014 har renderat i. I stort har
ingen principiell förändring skett förutom att ersättningen för gruppledarna i
fullmäktige erhåller 5 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode per
mandat. Val- och förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 26
november 2014, § 45, och tillstyrkte förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2014.

Justerandes sign

•

Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda i Norrtälje kommun, ERS 2015 den 25 november.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 298, den 1 december
2014.
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Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
reviderade ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, enligt förslaget daterat den
25 november 2014 och att ersättningsbestämmelserna gäller från och med den
1 januari 2015.
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar att texten ”en förtroendevald kan ha flera arvoden”
på sidan 3 i förslaget till ersättningsbestämmelser ändras till ” en
förtroendevald kan ha flera arvoden dock inte kommunalråd och
oppositionsråd” och att en uppdragsbeskrivning tas fram för vilka områden
respektive kommunalråd ansvarar för. Vidare yrkar Kjell Jansson på ett
tillägg på sidan 7 i nämnda text med lydelsen ”Kommunalråd och
oppositionsråd samt förtroendevald som har tjänstepension för tidigare
uppdrag som kommunalråd erhåller ingen ytterligare ersättning i styrelser
och nämnder samt stiftelser”.
Ulrika Falk (S) yrkar att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över
ersättningsbestämmelserna.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till Ulrika Falks yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons (M)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag. Därefter föreslår ordföranden att kommunstyrelsen
antar Ulrika Falks tilläggsyrkande som bifalls av Kjell Jansson

Justerandes sign
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§ 163

Dnr 2014-002590 001

Antagande av nämndorganisation mandatperioden
2014-2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta Norrtälje kommuns nämndorganisation 2014-2018, enligt
förslaget daterat den 24 november 2014.
2. Nämndorganisationen ska gälla från och med den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Tillträdande samverkansstyret (S, C, MP) har upprättat förslag till ny
nämndsorganisation som ska gälla från och med den 1 januari 2015. Antalet
nämnder är detsamma som förgående mandatperioder men antalet ledamöter
ökas i några nämnder.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2014
•

Organisationskarta över den nya nämndsorganisationen, den 24
november 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 299, den 1 december
2014.

Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) meddelar att hon inte deltar i beslutet.

Justerandes sign
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§ 164

Dnr 2014-002552 003

Antagande av respektive nämnds reglemente
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta reviderad A-del att gälla för samtliga nämnder med undantag
för sjukvårds- och omsorgsnämnden
2. Anta reviderad B-del för kommunstyrelsen.
3. Anta reviderad B-del för teknik- och klimatnämnden.
4. Anta reviderad B-del för kultur- och fritidsnämnden.
5. Anta reviderad B-del för barn- och skolnämnden.
6. Anta reviderad B-del för utbildningsnämnden.
7. Anta reviderad B-del för bygg- och miljönämnden.
8. Samtliga reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de förändringar som samverkanstyret (S, C, MP) har
överenskommit om har kommunstyrelsekontoret fått i uppdrag att arbeta
fram förslag till reviderade reglementen, med undantag för Sjukvårds och
omsorgsnämndens reglemente. Förändringen består bland annat av att
klimatnämnden övertar uppgifter som idag hanteras av kommunstyrelsen.
Dessa är förvaltning och drift av kommunstyrelsens fastigheter, gata/park,
och va-anläggningar samt renhållning. Klimatnämndens namn ändras till
teknik- och klimatnämnden. Val- och förtroendemannanämnden yttrade sig
över förslaget till den nämndgemensamma A-delen av reglementet den
26 november, § 48. De hade inga invändningar mot förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2014.
•

Justerandes sign

Förslag till reviderad nämndgemensam A-del den 20 november 2014.
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Justerandes sign

•

Förslag till reviderad B-del för kommunstyrelsen den 20 november
2014.

•

Förslag till reviderad B-del för teknik- och klimatnämnden den 20
november 2014.

•

Förslag till reviderad B-del för kultur- och fritidsnämnden den 20
november 2014.

•

Förslag till reviderad B-del för barn- och skolnämnden den 20
november 2014.

•

Förslag till reviderad B-del för utbildningsnämnden den 20 november
2014.

•

Förslag till reviderad B-del för bygg- och miljönämnden den 20
november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 300, den 1 december
2014.
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§ 165

Dnr 2014-002592 003

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för krisledningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
I kommuner och landsting ska det enligt 2 kap 2 § Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Eftersom
krisledningsnämnden är en nämnd, som alla andra nämnder, måste nämnden
ha ett reglemente.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2014.

Justerandes sign

•

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden den 20 november
2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 301, den 1 december
2014.
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§ 166

Dnr 2014-002593 024

Antagande av reviderade regler om kommunalt
partistöd och avvecklingsbidrag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta förslag till revidering av ”Regler om kommunalt partistöd och
avvecklingsbidrag”.
2. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2015
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelserna om kommunernas befogenhet att lämna partistöd har
ändrats i kommunallagen från och med den 1 februari 2014.
Kommunstyrelsekontoret har därför tagit fram ett förslag om revidering av
regler om kommunalt partistöd och avvecklingsbidrag. De reviderade
reglerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2015 medan de äldre
bestämmelser ska fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före den
15 oktober 2014. Ett nytt krav för att få lämna partistöd införs som innebär
att fullmäktige måste besluta att mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för det nämnda ändamålet.
Redovisningen ska ges in till fullmäktige och blir därigenom offentlig. Valoch förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 26 november 2014, §
46, och tillstyrkte förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2014.

Justerandes sign

•

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12, nya regler i
kommunallagen om lokalt partistöd den 17 mars 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 302, den 1 december
2014.
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§ 167

Dnr 2014-002594 003

Antagande av reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige i Norrtälje kommun, enligt förslaget den 21 november
2014 med en ändring i § 35 andra stycket med lydelsen ”Valberedningen
består av representanter från samtliga partier som är representerade i
kommunfullmäktige”.
Sammanfattning av ärendet
Genom lagändring framgår numera av 5 kap. 6 § KL att fullmäktiges
ordförande tillsammans med vice ordföranden utgör fullmäktiges presidium.
Presidiet är, genom detta, ett kommunalrättsligt organ och kan i sin egenskap
av presidium ges särskilda uppgifter. För att kunna ge presidiet särskilda
uppgifter krävs att fullmäktige genom föreskrifter i arbetsordningen
förtydligar presidiets roll genom preciserade uppgifter. I förslag till reviderad
arbetsordning är särskilda uppgifter inskrivna.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 oktober 2014

Justerandes sign

•

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i
Norrtälje kommun den 20 november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 303, den 1 december
2014.
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§ 168

Dnr 2014-002596 00

Antagande av reviderade bolagsordningar för bolag
som ingår i Norrtälje kommunkoncern samt
stämmodirektiv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta reviderade bolagsordningar för bolagen Norrtälje kommunhus
AB, Roslagsbostäder AB, Sportcentrum AB, Norrtälje Energi AB,
Norrtälje Energi försäljnings AB och Campus Roslagen AB.
2. Stämmoombudet får i uppdrag att rösta för att dessa fastställs på
respektive bolagsstämma.
Reservationer
Karin Karlsbro (FP) och Catharina Wahlgren (V) till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2014,
§ 188, att anta reviderade bolagsordningar för bolag som ingår i Norrtälje
kommunkoncern. När de översändes till Bolagsverket för registrerings
uppmärksammade de ett antal formaliafel i bolagsordningarna vilket gör att
kommunfullmäktige måste ta om beslutet. Utöver det justeras aktiekapitalet i
Norrtälje Sportcentrum AB på så sätt det ska vara lägst hundratusen
(100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor, och att antalet
aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000 stycken.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2014.

Justerandes sign

•

Bolagsordning för Norrtälje kommunhus AB den 21 november 2014.

•

Bolagsordning för Roslagsbostäder AB den 21 november 2014.
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•

Bolagsordning för Sportcentrum AB den 21 november 2014.

•

Bolagsordning för Campus Roslagen AB den 21 november 2014.

•

Bolagsordning för Norrtälje Energi AB den 21 november 2014.

•

Bolagsordning för Norrtälje Energi Försäljnings AB den 21
november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 305, den 1 december
2014.

Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
reviderade bolagsordningar för bolagen, Norrtälje kommunhus AB,
Roslagsbostäder AB, Sportcentrum AB, Norrtälje Energi AB, Norrtälje
Energi försäljnings AB och Campus Roslagen AB och att ge
stämmoombudet i uppdrag att rösta för att dessa fastställs på respektive
bolagsstämma.
Yrkanden

Karin Karlsbro (FP) yrkar att uppdra till förvaltningen att återkomma med
ändring av ägardirektiven till de kommunala bolagen i syfte att de ska följa
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Catharina Wahlgren (VP) yrkar att texten ”Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer” i § 4 i bolagsordningen för Roslagsbostäders AB
ändras till ”Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och till
allmän nytta”
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Catharina Wahlgrens (V)
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag. Därefter frågar om ordföranden om
kommunstyrelsen antar Karin Karlsbros tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerandes sign
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§ 169

Dnr 2012-000725 214

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till
detaljplan Tälje 3:187
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal i anslutning till
detaljplan Tälje 3:187 och Tälje S:35.
Sammanfattning av ärendet
Som underlag för exploateringsavtalet ligger ett förslag till detaljplan för
fastigheten Tälje 3:187, Tälje S:35 med fler som planeras antas av
kommunfullmäktige den 15 december 2014. Detaljplanen skrivs fram för
antagande samtidigt som detta exploateringsavtal. Området för
exploateringsavtalet ägs till största del av privatpersoner som också är delägare i
det bolag som står som sökande för detaljplanen. Hela exploateringsprojektet
innefattar ca 14 friliggande villor, 6 parhus, 42 bostadsrättslägenheter och 30
hyresrättslägenheter. Planen tillåter att områden planlagda för flerbostadshus
även är möjliga att bebygga med enbostadshus eller parhus. Avtalet gäller
under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet senast den 1
december 2014 och att slutlig detaljplan antas av kommunfullmäktige senast
den 15 december 2014.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014
•

Översiktskarta Solbacka mitt den 17 oktober 2014

•

Förslag till exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för Tälje
3:187 och s:35 med flera i Norrtälje stad, kallad Solbacka mitt den 30
oktober 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 282, den 19 november
2014.

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

Justerandes sign
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§ 170

Dnr 2013-001119 190

Förnyat samarbetsavtal om gemensamt
överförmyndarkansli för kommunerna Täby, Norrtälje,
Vallentuna och Österåker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det förnyade samarbetsavtalet
daterat december 2013 mellan kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Österåker
och Täby om gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarnas
verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Täby, Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner samverkar sedan
januari 2012 inom överförmyndarens verksamhetsområde i en gemensam
tjänste-mannaorganisation med säte i Täby kommun. Syftet med samarbetet
är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt
klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav inom
överförmyndarens verksamhet. Inför starten 2012 upprättades ett
samarbetsavtal, som under år 2013 har sagts upp för omförhandling.
Omförhandlingarna har lett till att avtalets skrivningar om uppsägningstid
och bindningstid har förändrats. I övrigt har endast små justeringar av
redaktionell art gjorts i avtalstexten.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 oktober 2014
•

Förslag till reviderat avtal § 15 och 20 december 2013 den 31 oktober
2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 281, den 19 november
2014.

Beslutet ska skickas till
Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner
Överförmyndaren i Norrtälje kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Dnr 2014-000168 253

Godkännande av köpekontrakt gällande försäljning av
Tulpansvampen 1 i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet gällande försäljning
av fastigheten Tulpansvampen 1 till en köpesumma av 5 200 000
(femmiljonertvåhundratusen) kronor.
Sammanfattning av ärendet
Tulpansvampen AB har kommit in med en förfrågan om att få köpa
fastigheten Tulpansvampen 1 i Norrtälje för att bygga bostadsrättslägenheter
i enlighet med gällande detaljplan. Köpekontraktet är bland annat villkorat
av att kommunstyrelsen godkänner avtalet senast den 1 december 2014
genom beslut, som vinner laga kraft samt att köparen senast ett år efter
tillträde erhållit bygglov, igångsatt markarbeten och grundläggning.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelsekontoret den
20 oktober 2014, § 147 för att kompletteras med uppgifter om hur
köpesumman räknats fram.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2014
•

Förslag till köpekontrakt gällande Tulpansvampen 1, 1 september
2014

•

Områdeskarta Tulpansvampen, 29 oktober 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 283, den 19 november
2014

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, stabschef, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-01
Kommunstyrelsen

§ 172

Dnr 2014-000799 042

Månadsrapport per september 2014 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens prognos per
september 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens prognos per september 2014 visar ett underskott på -720
tkr jämfört med budget på -271 402 tkr. De skattefinansierade
verksamheterna prognostiserar ett underskott på -2 221 tkr jämfört med
budget på 270 452 tkr. De taxefinansierade verksamheterna Renhållning och
VA prognostiserar ett överskott på 551 tkr jämfört med budget på -950 tkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2014
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 284, den 19 november
2014

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Maria Helemeborn, controller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-01
Kommunstyrelsen

§ 173

Dnr 2014-000661 042

Månadsrapport per september 2014 för kommunen och
kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna månadsrapport per september 2014.
2. Fortsatt uppdra till sjuvårds- och omsorgsnämnden att
redovisa vilka behov och volymer som ligger till grund för
äskande om att effektiviseringskravet 2015 och 2016 ska
upphöra.
3. Fortsatt uppdra till socialnämnden att redovisa möjliga
åtgärder för effektiviseringar för att minimera
prognostiserat underskott.
4. Överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 63,5 mnkr före
balanskravsjusteringar, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 35,9
mnkr. Budgeterat resultat enligt balanskrav motsvarar 1 % av verksamhetens
nettokostnad medan prognos pekar på ett utfall om 1,9 %. Nämnderna
redovisar ett underskott med -30,0 mnkr vilket uppvägs av förväntade
exploaterings- och reavinster på 60 mnkr samt ökade skatteintäkter med 15
mnkr. Prognostiserat resultat jämfört med delårsrapport 2 per augusti är i
stort oförändrad. Nämndernas resultat har förbättrats med 1,5 mnkr medan
centrala lokalkostnader försämrats med 1,6 mnkr. Resultatet efter
balanskravsjusteringar är oförändrat. Uppdraget att redovisa åtgärder för
samverkan mellan socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsförvaltningen
för att hantera socialförvaltningens underskott av LSS-ärenden kvarstår att
rapportera. Tiohundra AB prognostiserar fortsatt ett nollresultat enligt
budget.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 oktober 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 285, den 19 november
2014.

Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport per september 2014
och fortsatt uppdra till sjuvårds- och omsorgsnämnden att redovisa vilka
behov och volymer som ligger till grund för äskande om att
effektiviseringskravet 2015 och 2016 ska upphöra. Samt att fortsatt uppdra
till socialnämnden att redovisa möjliga åtgärder för effektiviseringar för att
minimera prognostiserat underskott och överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Yrkanden

Karin Karlsbro (FP) yrkar att uppdra till förvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen med en presentation av den redovisning som Sjukvårdsoch omsorgsnämnden tidigare inkommit med samt med en analys av
effekterna av denna.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår först att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Därefter
frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar Karin Karlsbros
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Madelene Fredriksson, koncerncontroller, ekonomiavdelningen
Håkan Wahlgren, controller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr 2014-001974 044

Medfinansiering av statlig infrastruktur 2014 – Gångoch cykelväg mellan Edsbro och Lummevi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå 4 380 tkr för medfinansiering av statlig infrastruktur.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för förfogande
2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog i maj 2014 åt kommunstyrelsekontoret att ta
fram ett investeringsärende för gång- och cykelvägar mellan EdsbroLummevi. Kommunstyrelsekontoret har nu träffat avtal med Trafikverket för
att bygga en gång- och cykelväg på sträckan. Enligt det föreslagna avtalet
står Norrtälje kommun för medfinansieringen av investeringskostnaden på
4380 tkr vilket motsvarar 50 % av den totala investeringskostnaden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 oktober 2014
•

Karta över cykelväg Edsbro och Lummevi den 11 november 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 286, den 19 november
2014.

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planerings- och utvecklingschef
Erik L’Estrade, samhällsplanerare, planerings- och utvecklingsavdelningen
Helen Lott, gatu- och parkchef
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, stabschef, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Dnr 2014-001251 106

Antagande av samverkansavtal mellan länets
kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på
högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta förslaget till samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om
den verksamhetsförlagda utbildningen.
2. Eventuella driftkostnader som uppkommer ska finansieras inom
sjukvårds- och omsorgsnämndens ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera kommunerna i
samverkansområdet att anta samverkansavtal om verksamhetsförlagd
utbildning inom vårdområdet. Den 1 oktober 2014, § 111, yttrande sig
sjukvårds- och omsorgsnämnden över förslaget och de tillstyrkte att
kommunstyrelsen antar samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 oktober 2014

Justerandes sign

•

Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut, § 111, den 1 oktober 2014

•

Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation,
Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen, den 12 juni 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 279, den 19 november
2014

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Sjukvårds- och omsorgskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Dnr 2014-001225 106

Antagande av samverkanöverenskommelse avseende
rehabilitering/habilitering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna förslaget till överenskommelse mellan Norrtälje kommun
och Stockholms läns landsting om samordning av insatser för
habilitering och rehabilitering.
2. Eventuella driftkostnader som uppkommer ska finansieras inom
sjukvård- och omsorgsnämndens ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 1 december 2011 att rekommendera kommunerna i
samverkansområdet att teckna överenskommelse med landstinget om
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Den 27 maj 2014,
§ 61, yttrande sig sjukvårds- och omsorgsnämnden över förslaget och de
tillstyrkte att kommunstyrelsen antar samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2014.

Justerandes sign

•

Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut, § 61, den 27 maj 2014.

•

Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2014.

•

Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation,
Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms
län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20, den 8 december 2011.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 280, den 19 november
2014.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Sjukvårds- och omsorgskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Dnr 2014-001944 004

Remiss av promemorian Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring (Ds 2014:34)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande och överlämna
det till kulturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kulturdepartementet har skickat promemorian ”Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring” för yttrande till Norrtälje kommun. I promemorian
föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring till
enskilda organ som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och
ger arkivmyndigheten bättre möjligheter till tillsyn. Lagen reglerar främst
förhållandet när statliga myndigheter överlämnar arkivhandlingar till
enskilda organ men i lagen ges även utrymme för att kommuner- och
landsting ska kunna ges samma befogenheter.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2014.
•

Förslag till yttrande över promemorian Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring den 11 november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 287, den 19 november
2014.

Beslutet ska skickas till
Kulturdepartementet, enligt särskild anvisning i missivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr 2014-001541 265

Besvarande av remissen förslag till naturreservatet
Barnens ö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till yttrande och överlämna
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Reservationer
Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Lotta Lindblad
Söderman (M) till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har översänt en remiss till kommunen om Förslag till beslut
om att bilda naturreservatet Barnens ö i Norrtälje kommun. Området ägs av
Stiftelsen Barnens dag och enskild markägare. Länsstyrelsen i Stockholms
län är utsedd reservatsförvaltare. Enligt översiktsplanen finns inga
motstående exploateringsintressen redovisade för det aktuella området.
Förslaget striderinte mot kommunens gällande översiktsplan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 september 2014
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 288, den 19 november
2014

Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till yttrande och överlämna
det till länsstyrelsen i Stockholms län.
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar avslag på att bilda naturreservatet Barnens ö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-01
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons (M)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Josefin Sundberg, miljöstrateg, planerings- och utvecklingsavdelningen
Torkel Andersson, planerings- och utvecklingschef
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Dnr 2014-001090 214

Godkännande och antagande – Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 – Tillägg till byggnadsplan för Baltora
omfattande delar av fastigheterna Baltora 1:5, 1:13,
1:15, 2:1, Väster-Sänsjö 2:1 m.fl. och byggnadsplan för
del av Baltora 1:15, 2:1 och 2:95
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillägg till byggnadsplan för Baltora
omfattande delar av fastigheterna Baltora 1:5, 1:13, 1:15, 2:1, Väster-Sänsjö
2:1 m.fl. och byggnadsplan för del av Baltora 1:15, 2:1 och 2:95 samt med
stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Sammanfattning av ärendet
Plantilläggets syfte är att utöka dagens byggrätt till 200 m2 per tomt
efter att fastighetsägarna anslutit sig till det kommunala vatten och
avloppnätet (VA). Detaljplanen kommer inte ändras på annat sätt
än att dagens byggrätt utökas. Området för plantilläggen omfattar
inte den östligaste delen av den större byggnadsplanen då området
inte kopplats till kommunalt VA. Förslaget har tidigare varit ute på
samråd mellan den 24 juni till 8 augusti 2014 och underrättelse
mellan den 12 september till 26 september 2014.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2014

Justerandes sign

•

Gällande plankartor den 15 oktober 2014

•

Antagandehandling den 15 oktober 2014

•

Särskilt utlåtande 2013-10-14, den 14 oktober 2014

•

Inkomna synpunkter den 15 oktober 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 266, den 5 november
2014

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Tesad Alam, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen
Torkel Andersson, planerings- och utvecklingschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Dnr 2014-002470 000

Firmatecknare för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Falk (S) eller vid dennes frånvaro kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Berit Jansson (C) att i förening med kommundirektör Per
Nordenstam eller i dennes frånvaro vice kommundirektör Tommie Eriksson
teckna Norrtälje kommuns firma.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Ulrika Falk (S) eller vid dennes frånvaro kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Berit Jansson (C) att i förening med kommundirektör Per
Nordenstam eller i dennes frånvaro vice kommundirektör Tommie Eriksson
teckna Norrtälje kommuns firma. Med frånvaro menas i detta fall frånvaro
under en längre tid, såsom längre semester eller längre tids sjukdom ed.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2014
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 289, den 19 november
2014

Beslutet ska skickas till
Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Dnr 2014-002598 200

Godkännande av överlåtelse av ramavtal gällande
exploatering av del av Hamnen i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna överlåtelse av ramavtal mellan kommunen och
Lantmännen Novare AB till Fastighet AB Insjövassen.
2. Godkänna tilläggsavtal till ovan nämnda ramavtal.
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende avser överlåtelse av Lantmännen Novare ABs (Lantmännen)
fastighetsbestånd i Norrtälje hamn till annan aktör. Enligt §12 i ramavtal
mellan Lantmännen och kommunen får inte Lantmännen överlåta ramavtalet
utan kommunens skriftliga medgivande. I enlighet med den avsedda
överlåtelsen av fastigheterna Brännäset 8, 16 och Pråmen 1 ska ramavtalet
byta part från Lantmännen till Fastigheter AB Insjövassen (Insjövassen).
Fastigheter Insjövassen kommer från 1 december 2014 att ägas av Index
Residence Holding AB (Index). Kommunstyrelsekontoret har tagit del av
överlåtelsehandlingen, ekonomiredovisningen samt en beskrivning över hur
Index tänker sig att genomföra projektet.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2014
•

Gällande ramavtal med Lantmännen Novare AB 4 juni 2014

•

Tillägg till ramavtal den 20 november 2014.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 308, den 1 december
2014.

Beslutet ska skickas till
Matilda Johansson, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten
Eva Källander, Mark- och exploateringschef
Peter Elenfalk, fastighetschef
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje Hamn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Dnr 2014-002599 00

Godkännande av Norrtälje kommuns förvärv av aktier i
Startplattan 468558 AB, 556989-8157
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna att Norrtälje kommun förvärvar samtliga aktier i
Startplattan 468558 AB, 556989-8157 för 28 972 000
(tjugoåttamiljonerniohundrasjuttiotvåtusen) kronor med tillägg för 50
000 (femtiotusen) kronor för aktiekapital i företaget.
2. Finansiering sker genom framtida exploateringsintäkter gällande
hamnområdet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förvärvet av samtliga aktier i Startplattan 468558 AB för 28 972 000 kronor
samt hela aktiekapitalet. Bolaget som avses äger Smeden 1 i hamnområdet
vilket ingår i Norrtälje hamn ut- och ombyggand. Köpet av bolaget är
nödvändigt för att planerad ut- och ombyggnad ska kunna framskrida enligt
tidsplan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 november 2014

Justerandes sign

•

Överlåtelseavtal den 27 november

•

Karta den 1 december 2014

•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 309, den 1 december
2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Dnr 2014-002600 041

Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser år
2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anslå 7 500 tkr av kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar under 2014 för anläggning av VA-serviser.
2. Finansiering sker genom VA-kollektivet.
Sammanfattning av ärendet
VA-avdelningen behöver medel från kommunstyrelsens anslag för
anläggnings-investeringar år 2014. Investeringarna avser anläggandet av nya
VA-serviser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2014.
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 310, den 1 december
2014.

Beslutet ska skickas till
Lena Kjellson, projektledare, VA-avdelningen
Sigrid de Geyter, VA-chef
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, stabschef, ekonomiavdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Dnr 2014-000041 002

Anmälan av delegationsbeslut 2014 till
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
• Planeringschefens beslut enligt förteckning den 28 november 2014.

Justerandes sign

•

Biträdande gatu-parkchefen beslut gällande godkännande av
förfrågningsunderlag avseende avtal parkeringsövervakning 20152016 den 24 november 2014

•

Planeringschefens beslut enligt förteckning den 24 november 2014.

•

Brandinspektörens delegationsbeslut enligt förteckning den 21 och
17 november samt 22 och 20 oktober 2014.

•

Mark- och exploateringschefens beslut gällande markupplåtelseavtal,
nyttjanderättsavtal och överenskommelse om fastighetreglering enligt
förteckning den 18 november 2014.

•

Kommundirektörens beslut gällande upphandling av
entreprenadupphandlare den 22 september 2014

•

Kommundirektörens beslut gällande godkännande av
förfrågningsunderlag för upphandling av lärplattform den 9
september 2014.

•

Koncernredovisningsansvariges beslut om upptagande av rörligt lån
om totalt 150 miljoner kronor den 13 november 2014.

•

Kommundirektörens beslut gällande förläning av avtal avseende
konferensanläggningar i norra Norrtälje kommun den 1 oktober
2014.

•

Planeringschefens beslut enligt förteckning den 7 november 2014

•

Planeringschefens beslut enligt förteckning den 5 november 2014.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

•

Personalchefens beslut gällande nyanställning av tillsvidareanställd
personal på kommunstyrelsekontoret under september den 3
november 2014.

•

Kommundirektörens beslut gällande avbrytande av upphandling
gällande Lärplattform den 29 oktober 2014.

•

Kommundirektörens beslut gällande upphandling av
maskindiskmedel den 27 oktober 2015

•

Planeringschefens beslut enligt förteckning den 20 oktober 2014

•

Personalchefens beslut gällande nyanställning av tillsvidareanställd
personal på kommunstyrelsekontoret under augusti den 23 oktober
2014.

•

Trafikingenjörens delegationsbeslut enligt förteckning den 23
oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Dnr 1209-29

Meddelanden inkomna till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Beslutsunderlag
• Protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november
2014.

Justerandes sign

•

Kvartalsrapport per den 30 september 2014 med helårsprognos för
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, inkom den 25
november 2014.

•

Protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 november
2014.

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 80, komplettering av 20142015 års avgifter avseende badverksamhet Norrtälje badhus, inkom
den 29 oktober 2014

•

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening, inkom den 13 oktober 2014

•

Protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober
2014.

Utdragsbestyrkande
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