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Information: avvikelser VA-program
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Sigrid De Geyter informerar om avikelser i det beslutade VA-programet för
Norrtälje kommun.
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Investeringsmedel 2015-2017 för Program Norrtälje
Hamn avseende byggnation av gång- och cykeibro,
vissa efterbehandlingsåtgärder samt del av
finplaneringsprojektering inklusive dagvattenhantering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anslå 63 mnkr (varav 27 mnkr avser ny Gång- och cykelbro, 17
mnkr avser fortsatt utredning och utförande av efterbehandling av
mark (marksanering) samt 17 mnkr fortsatt utredning/projektering av
finplanering samt 2 mnkr för projektering/utredning av
dagvattenanläggningar) i investeringsanslag till kommunstyrelsen för
det fortsatta genomförandet av Program Norrtälje Hamn.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta 1 853 tkr i driftskostnader
för gatu- och parkanläggningar i budget från och med 2018.
Reservationer och protokollsanteckningar
Karin Karlsbro (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Anders
Fransson (ROOP) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
Det verkar som om det nya och gamla styret är fartblinda med anledning av
det vill vi att man drar i handbromsen, inte bara när det gäller bron över
hamnen till socitetsparken utan hela hamnproj ektet. Tittar man i de
handlingar vi har fått idag så kan man i många stycken läsa att många av
kostnaderna är i underkant och att men bedömer att saneringskostnaderna
kommer att bli högre än man kalkylerat med därför uppmanar vi det nya
styret att dra i handbromsen och göra en ny riskbedömning av hamnen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-04-14 detaljplanen (den s.k. skelettplanen)
gällande infrastruktur i Norrtälje Hamn. Kommunstyrelsekontoret arbetar nu
med att genomföra konsekvensen av detaljplanen såsom utbyggnad av gator,
VA, parker och kaj- och pirbyggnation, bl.a. har entreprenör för ombyggnad
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av den befintliga kajen handlats upp i oktober 2014. För det fortsatta
genomförandet av Progam Norrtälje Hamn krävs totalt 63 miljoner i
investeringsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.
Investeringsbilaga - Bron. Rev A den 12 januari 2015.
Bron. Driftkostnadskalkyl. Rev A den 12 januari 2015.
Investeringsbilaga - Föroreningar och efterbehandling. Rev A den 12 januari
2015.
Investeringsbilaga - Projektering och Finplanering. Rev B den 20 januari
2015.
Investeringsbilaga - Dagvattenanläggningar. Rev A den 12 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 4, den 21 januari 2015.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anslå 63 mnkr (varav 27 mnkr avser ny Gång- och cykelbro, 17
mnkr avser fortsatt utredning och utförande av efterbehandling av
mark (marksanering) samt 17 mnkr fortsatt utredning/projektering av
fmplanering samt 2 mnkr för projektering/utredning av
dagvattenanläggningar) i investeringsanslag till kommunstyrelsen för
det fortsatta genomförandet av Program Norrtälje Hamn.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta 1 853 tkr i driftskostnader
för gatu- och parkanläggningar i budget från och med 2018.
Yrkanden
Karin Karlsbro (FP) yrkar ett tillägg i beslutsunderlaget med innebörden att
en stadsarkitektkomptens bifogas projektgruppen.
Kjell Jansson (M) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Catharina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.
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Mikael Strandman (SD) yrkar att kostnaden för Gång- och cykelbro hanteras
som ett separat ärende.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson (M)
och Berit Jansson (M) mot Mikael Strandmans (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter
frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar Karin Karlsbros (FP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Ärende 5 Investeringsmedel 2015 - 2017 för Program Norrtälje Hamn anseende
byggnation av gång- och cykelbro, vissa efterbehandlingsåtgärder,
finplaneringsprojektering och del av dagvattenhantering
Vi lämnar följande yrkande som vi vill ska finnas med i protokollet:
Yrkande
I programbeskrivningen föreslås en jury för att bedöma tävlingsbidragen. Juryn bör
kompletteras med en stadsarkitektkompetens med särskild kompetens vad gäller
kulturmilj öfrågor.

Då förslaget inte bifölls av kommunstyrelsen lämnar vi följande reservation som ska stå
med i protokollet:
Reservation:
Folkpartiet liberalerna är positivt till en utveckling av hamnområdet i Norrtälje. Det har
goda förutsättningar att bli ett attraktivt område för både boende och besökare. Vi anser
dock att projektet måste få en tydligare helhetsinramning där hamnen ses som en del av
staden. Vid den här typen av gestaltning behövs en stadsarkitektkompetens i
beredningen. Det är mycket beklagligt att den föreslagna juryn som ska utse de
vinnande bidragen i kommande arkitekttävling saknar den kompetensen på samma sätt
som kompetens i kulturmiljöfrågor lyser med sin frånvaro. Vi beklagar att majoriteten
visar ett sådant ointresse för dessa för Norrtälje så viktiga frågor.
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Revidering av verksamhetsplan och budget 2015-2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna driftbudget for teknik- och klimatnämnden.
2. Som en följd av att ansvaret för underhåll har överförts från
kommunstyrelsen till teknik - och klimatnämnden, medges teknikoch klimatnämnden rätten att nyttja underhållsfonden för nödvändiga
arbeten.
3. Godkänna driftbudgeten för kommunstyrelsen.
4. Godkänna resurstillskott till driftbudgeten om 13 miljonerkronor till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2015, under förutsättning att
sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat i ärendet den 28 januari
2015. Resurstillskottet finansieras med eget kapital.
Reservationer
Kjell Jansson (M), Bino Drummond (M), Mats Hultin (M), Lotta LindbladSöderman (M) till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Som en följd av den nya nämndorganisationen där ansvaret för de tekniska
verksamheterna har flyttats till teknik- och klimatnämnden behöver den
beslutade budgeten 2015 för Norrtälje kommun justeras. Vidare föreslås
också att teknik- och klimatnämnden medges nyttja underhållsfonden för
nödvändiga arbeten. Utöver ramjusteringen mellan kommunstyrelsen och
teknik- och klimatnämnden föreslås ett resurstillskott till sjukvårds- och
omsorgsnämnden driftbudget om 13 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2015.
Bilaga 1 Tabell budget för teknik och klimatnämnden den 14 januari 2015.
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Bilaga 2 Tabell budget för kommunstyrelsen den 14 januari 2015.
Bilaga 3 Underlag resurstillskott till sjukvårds- och omsorgsnämnden den 14
januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 5, den 21 januari 2015.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna driftbudget för teknik- och klimatnämnden.
2. Som en följd av att ansvaret för underhåll har överförts från
kommunstyrelsen till teknik - och klimatnämnden, medges teknilcoch klimatnämnden rätten att nyttja underhållsfonden för nödvändiga
arbeten.
3. Godkänna driftbudgeten för kommunstyrelsen.
4. Godkänna resurstillskott till driftbudgeten om 13 miljonerkronor till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2015, under förutsättning att
sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat i ärendet den 28 januari
2015. Resurstillskottet finansieras med eget kapital.
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Berit Jansson (C) och Catharina Wahlgren (V) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Berit Jansson (C)
och Catharina Wahlgren (V) mot Kjell Janssons (M) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Reservation ärende 6 Kommunstyrelsen den 2 feb. 2015

Moderaterna yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

Vi anser att Kommunstyrelsen ska ha fortsatt ansvar för de tekniska
avdelningarna. Risken med att lägga detta i Teknik&Klimatnämnden
är att tillsynen över ekonomin försvagas samt att det blir längre
beslutsprocesser. Vilket kommer att göra det svårare för
kommunstyrelsen att genomföra inriktningen av översiktsplanen och
kommunens långsiktigt strategiska utveckling.
Vi anser även att det inte finns grunder för att godkänna ett
resurstillskott på 13 miljoner till Sjukvård&Omsorgsnämnden.
Nämnden har därmed fått en budgetökning från 2014 på 77 miljoner
vilket motsvarar ca:8% Landstinget har räknat upp budgetramen med
3,6%

Norrtälje den 2 februari 2015
För Moderaterna
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Godkännande och antagande enligt PBL 5:27 Detaljplan för fastigheterna Bergshamra 1:106, 1:281
med flera I Länna församling (Enviken) och
upphävande av delar av byggnadsplan för bl.a.
Bergshamra 1:49, 1:51, 2:84, 3:40 samt Forsa 1:19 i
Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
1. Godkänna förslaget till detaljplan och överlämna det till
kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt 5 kapitlet 27 §
Plan- och bygglagen (PBL).
2. Rekommendera kommunfullmäktige att undanta området markerat i
bilaga 1 till planförslaget vid antagande av planen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att tillåta större byggrätter och att förbättra
möjligheterna för permanentboende i samband med att området blir anslutet
till kommunalt vatten- och avlopp under 2015. Planens mening är att utöka
byggrätterna från 100 till 200 m2. Gällande byggrätter på 150 m2 utökas till
12,5 % av fastighetsarean. Medan en del byggrätter som gäller kedjehus på
små fastigheter får en utökning till endast 130 m2. Detaljplanen, som nu ska
antas, har varit ute på samråd mellan den 20 september och 18 oktober 2013
samt mellan 24 januari och 21 februari 2014. Planen var under granskning
mellan den 24 juni och 19 augusti 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2014.
Plankarta med bestämmelser, blad 1 & 2 den 20 november 2014.
Planbeskrivning den 20 november 2014.
Granskningsutlåtande den 17 september 2014.
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Sammanställning av inkomna yttranden den 2 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 313, den 10 december 2014.
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Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Med tillhörande motivering avskriva följande
motioner från vidare handläggning: Dnr KS 11-354
312, KS 11-978 291, KS 11-1189 001,
KS 11-1697 142, KS 11-2263 735, KS 11-2265
225, KS 12-1022 050,
KS 12-1025 050, KS 13-300 141, KS 13-301 050,
KS 13-492 050,
KS 13-575 001, KS 13-1510 091, KS 13-1834 091,
KS 13-2092 091,
KS 14-815 091, KS 14-818 091, KS 14-1233 091.
2. Med godkännande lägga redovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en
motion från vidare handläggning. Under mandatperioden 2011-2014 har 119
motioner besvarats, avslagits eller bifallits av kommunfullmäktige. Under
samma period har oppositionen lämnat in 99 motioner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2015
Motionsredovisning den 9 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 2, den 21 januari 2015
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Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2014 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ekonomiska
rapport per oktober 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat per oktober 2014 på - 221 060 tkr,
ett underskott på -1 479 tkr jämfört med budget på -219 581 tkr. De
skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -2 221 tkr
jämfört med budget och de taxefmansierade verksamheterna Renhållning
och VA visar ett överskott på 3 542 tkr jämfört med budget. Prognosen för
helåret har försämrats med -3 063 tkr sedan förra månaden och visar på ett
underskott för året på -3 783 tkr jämfört med budget på -271 402 tia.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2014.
Resultat och prognos per oktober 2014 den 20 november 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 318, den 10 december 2014.
Beslutet ska skickas till
Irene Diclonan, ekonomichef
Maria Helmebom, controller, ekonomiavdelningen.
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Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2014 för
kommunen och bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna månadsrapport för oktober 2014.
2. Överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens resultat per oktober uppgår till 56,4 mnkr. Prognostiserat
resultat för 2014 uppgår till 51,3 mnkr före balanskravsjusteringar, vilket är
en positiv avvikelse mot budget med 23,7 mnkr. Budgeterat resultat enligt
balanskrav motsvarar 1 % av verksamhetens nettokostnad medan prognos
pekar på ett utfall om 1,5 %. Nämnderna redovisar ett underskott med -30,1
mnkr vilket uppvägs av förväntade exploaterings- och reavinster på 60 mnkr
samt ökade skatteintäkter med 11 mnkr. Uppdrag att redovisa åtgärder för
samverkan mellan socialnämnden och sjukvårds- och omsorgsförvaltningen för att
hantera socialförvaltningens underskott av LSS ärenden kvarstår att rapportera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 319, den 10 december 2014.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Håkan Wahlgren, controller, ekonomiavdelningen.
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Begäran om medel för genomförande av detaljplan för
fastigheten Tälje 3:51 (Varvet) m.fl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anslå 2 400 000 kronor år 2015 för att sanera del av
detaljplaneområdet för detaljplanen ”Tälje 3.51 med fler”.
2. Anslå 1 600 000 kronor för gatukostnader i samband med
genomförande av detaljplan ”Tälje 3.51 med fler”.
3. Anslå 1 400 000 kronor för VA-lcostnader i samband med genoföra
de av detaljplan ”Tälje 3:51 med fler”.
4. Finansiering sker med exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har påböljat genomförandet av detaljplanen för
fastigheten Tälje 3:51 med fler. Detaljplanen kallas ibland även för ”Varvet”.
Detaljplanen anger att området ska styckas av till villatometer. Den
miljötekniska utredningen som gjordes i samband med detaljplanearbetet
visar på att delar av området behöver saneras innan det kan användas för
bostadsändamål vilket kommunstyrelsekontoret beräknar kommer att uppgå
till 2 400 000 kronor. I arbetet med att genomföra planen ska ett antal gator
breddas vilket tillsammans med övriga gatukostnader beräknas till 1 600 000
kronor. Slutligen kommer även ett antal VA-arbeten behöva genomföras
vilket beräknas kosta 1 400 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2014.
Investeringsbilaga den 8 januari 2015
Plankarta över Tälje 3:51 den 16 oktober 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 6, den 21 januari 2015.
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Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Kallander, mark- och exploateringschef
Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten
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Investering 2015 avseende möbler och utrustning till
Rodengymnasiet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anslå 1 938 tkr i investeringsanslag till utbildningsnämnden 2015 for
investeringar i möbler och utrustning till Rodengymnasiet.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.
3. Kapitalkostnader och övriga driftskostnader på grund av
investeringen om 400 tkr per år, inryms i utbildningsnämndens
befintliga ram och inom programpengen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontorets chef har på delegation av
Utbildningsnämnden begärt ett investeringsanslag om 1938 tkr av
kommunstyrelsen för investeringar av möbler på Rodengymnasiet.
Kapitalkostnaderna och övriga driftskostnader föreslås inrymmas i
utbildningsnämndens befintliga ram.
Beslutsunderlag
Begäran om investeringsanslag för möbler och utrustning till
Rodengymnasiet den 9 december 2014.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 december 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 9, den 21 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Barn- och utbildningskontoret
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Förvärv av fastigheterna Alen 3 och 5 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna köp av fastigheterna Alen 3 och 5 till en köpesumma av
7 500 000 kronor.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens investeringsanslag för år
2015.
Sammanfattning av ärendet
Som i ett led i ombyggnationen av Norrtälje hamn antog
kommunfullmäktige skelettplanen avseende infrastrukturen för hela
hamnprojektet den 14 april 2014, § 78. Kvarteret Alen angränsar till
skelettplanen och för att underlätta utbyggnad av infrastruktur och även en
kommande planändring av kvarteret Alen anser kommunstyrelsekontoret att
förvärv av dessa fastigheter är ett led i den riktningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.
Köpekontrakt avseende fastigheterna Norrtälje Alen 3 och Alen 5 den 19
december 2014.
Karta över Alen 3 och 5 den 12 januari 2015
Områdeskarta den 12 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 12, den 21 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, mark- och exploateringschef
Matilda Johansson, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten
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Besvarande av remissen Ekosystemtjänster i en
expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växtoch djurliv i Stockholms län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande, daterat den
8 december 2014, och överlämna till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt en remiss för yttrande om
Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv i Stockholms län. Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på
om kommunen anser att strategin fångar upp de huvudsakliga
målkonflikterna och lösningarna vad gäller att värna och utveckla länets
biologiska mångfald samt att ge goda exempel på kommunalt arbete gällande
biologisk mångfald. Klimatnämnden behandlade ärendet den 6 november
2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande inklusive yttrande den
8 december 2014.
Länsstyrelsen i Stockholms läns remiss Ekosystemtjänster i en expansiv
region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 13, den 21 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Josefin Sundberg, miljöstrateg, planerings- och utvecklingsavdelningen
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Antagande av Kommunförbundet i Stockholms läns
rekommendation palliativt kunskapscentrum
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte underteckna avtal gällande palliativt
kunskapscentrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet i Stockholms län (KSL) har tillskrivit
kommunstyrelsen att komma in med kommunens ställningstagande till att
teckna avtal med Stockholms läns landsting (SLL) om ett Palliativt
kunskapscentrum. Då avtalet innebär en kostnadsökning för sjukvårds- och
omsorgsnämnden behövs en ytterligare beskrivning av hur det Palliativa
kunskapscentrets uppdrag skiljer sig jämfört med det nationella nätverket
som finns i dag. Mot bakgrund av detta föreslås i kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 15 oktober 2014, att Norrtälje kommun inte tecknar
avtal om kunskapscentrum för palliativ vård. Sjukvårds- och
omsorgsnämnden behandlade ärendet den 1 oktober 2014, § 109. De föreslår
att kommunstyrelsen undertecknar avtalet och att sjukvårds- och
omsorgsnämndens budgetram ökades med 108 100 kronor per år från och
med 2015 om avtalet undertecknas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2014.
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut, § 109, den 1 oktober 2014.
Kommunförbundet i Stockholms län rekommendation Palliativt
kunskapscentrum den 12 juni 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 317, den 10 december 2014.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att inte underteckna avtal gällande palliativt
kunskapscentrum.
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Yrkanden
Catarina Wahlgren (V) yrkar att kommunstyrelsen undertecknar avtalet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Wahlgrens (V)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
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Antagande av Kommunförbundet i Stockholms läns
rekommendation revidering av länsgemensamma
riktlinjer ensamkommande barn (KSL/12/0101 -51)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Revidering av länsgemensamma riktlinjer
för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län beslutade den 12 juni 2014 att
rekommendera medlemskommunema att anta de reviderade riktlinjerna
länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden om
ensamkommande barn. Socialnämnden behandlade ärendet den 29 augusti
2014, § 99, och förordade att kommunstyrelsen antog de reviderade
riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 januari 2015.
Socialnämndens protokoll den 29 augusti 2014, § 99
Socialkontorets tjänsteutlåtande den 18 augusti 2014
Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation Revidering av de
länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten
kring ensamkommande barn den 12 juni 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, §11, den 21 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Kommunförbundet i Stockholms län-
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Remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019
för Svenskt Vatten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsekontorets yttrande,
daterat den 17 december 2014.
Sammanfattning av ärendet
Branschorganisationen Svenskt Vatten har remitterat sitt förslag till
verksamhetsstrategi 2015-2019 för yttrande av Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till yttrande och kontoret
ställer sig positivt till förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande inklusive förslag till yttrande och
remissen den 17 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 10, den 21 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Svenskt Vatten
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Besvarande av granskningsrapport Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsekontorets yttrande,
daterat den 8 december 2014, och överlämna till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda i kommunrevisionen granskat
räddningstjänstverksamheten. Syftet var att granska hur kommunstyrelsen
styr och följer upp räddningstjänsten. Bedömingen är att det finns en tydlig
styrning av räddningstjänsten genom lagstiftning och kommunens
handlingsprogram som gäller per mandatperiod. Kritik riktas mot att
kommunstyrelsens löpande uppföljning under verksamhetsåret är svag när
det gäller att säkerställa följsamheten till handlingsprogrammet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 december 2014.
Granskningsrapport ”Räddningstjänsten” den 15 september 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 8, den 21 januari 2015.
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Kommunstyrelsens valärenden 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Välja följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott
Ledamöter
Ulrika Falk (S)

Ersättare
Hanna-Stymne
Bratt (S)
Anders Olander
(C)
Alexander
Srndovic (S)
Ingrid Landin
(MP)
Mats Hultin (M)
Lotta LindbladSöderman (M)
Stina Berg (M)

Berit Jansson (C)
Olle Jansson (S)
Mats Wedberg
(MP)
Kjell Jansson (M)
Bino Drummond
(M)
Karin Karlsbro (FP)

2. Välja Ulrika Falk till ordförande och Berit Jansson till vice
ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
3. Välja Mats Wedberg (MP) till kommunstyrelsens ledamot i
kommunala funktionshinderrådet. Ersättarplatsen är vakant.
4. Välja Kerstin Bergström (S) till kommunstyrelsens
ledamot i kommunala pensionärsrådet. Ersättarplatsen är
vakant
5. Välja Olle Jansson (S) till ordförande i kommunalt
skärgårdsråd samt Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M)
till ledamöter i rådet.
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6. Välja Ulrika Falk till ordförande i Norrtälje näringslivråd
samt Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M) till
ledamöter i rådet.
7. Välja Ulrika Falk (S) till Norrtälje kommuns ombud vid
Kommuninvest stämma och Berit Jansson (C) till ersättare.
8. Välja Berit Jansson (C) till ledamot i referensgrupp för
slutförvaring i Östhammars kommun.
9.
Beslutsunderlag
Förslag till kommunstyrelsens valärende 2015 den 2 februari 2015
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Ändrat datum för kommunstyrelsens sammanträde den
20 april till den 13 april 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra datumet för sammanträdet i april från
den 20 april till den 13 april 2015 klockan 18 i Norrtäljesalen, kommunhuset
Ankaret i Norrtälje.
Sammanfattning av ärendet
I det tidigare beslutade sammanträdesschemat för kommunstyrelsen var
sammanträdet i april förlagt till den 20 april. På sammanträdet ska
årsredovisningen för Norrtälje kommun behandlas men enligt
kommunallagen, 8 kap. § 17, skall årsredovisningen senast lämnas över till
fullmäktige och revisorerna den 15 april. Därför föreslår
kommunstyrelsekontoret att sammanträdet tidigareläggs en vecka, till den 13
april 2015 men samma tid och plats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2015.
Beslutet ska skickas till
Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret
Irene Dickman, ekonomichef
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till reviderad
delegationsordning, daterat den 17 december 2014.
Sammanfattning av ärendet
I samband med mandatskiftet 2014 överfördes delar av kommunstyrelsen
ansvarsområden till teknik- och klimatnämnden. Som ett resultat av denna
delning behöver kommunstyrelsens tidigare delegationsordning revideras.
Utöver de ärenden som lyfts över till teknik- och klimatnämnden föreslås
inga övriga ändringar gentemot den tidigare delegationsordningen utöver att
ärendena under ärendegruppen ”E Planering” delegeras till det nya
samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 januari 2015.
Delegationsordning för kommunstyrelsen den 17 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 7, den 21 januari 2015.
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson, Bino Drummond, Mats Hultin och Lotta Lindblad Söderman
(Samtliga M) deltar inte i beslutet
Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut den 23 januari 2015
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Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Beslutsunderlag
Inkomna meddelanden den 23 januari 2015.
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Protokollsanteckning
Det verkar som om det nya och gamla styret är fartblinda
med anledning av det vill vi att man drar i handbromsen, inte bara när det
gäller bron över hamnen till socitetsparken utan till hela hamnprojektet.
Tittar man i de handlingar vi har fått idag så kan man i många stycken läsa att
många av kostnaderna är i underkant och att men bedömer att
saneringskostnaderna kommer att bli högre än man kalkylerat med
därför uppmanar vi det nya styret att dra i handbromsen och göra en ny
riskbedömning av hamnen

Anders Fransson
Roslagens oberoende parti (ROOP)

