Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(39)

Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Norrtäljesalen, måndagen den 29 januari 2018 kl. 18.00-19.50

Beslutande

Ledamöter
Ulrika Falk (S), ordförande §§ 1-13, 16-21

Måns Nilsson (S), §§ 14-15, tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M)

Hanna Stymne Bratt (S)

Staffan Tjörnhammar (M)

Alexandar Srndovic (S)

Henrik Hedensiö (M)

Margareta Lundgren (S)

Lotta Lindblad Söderman (M)

Anders Olander (C)

Karin Karlsbro (L)

Karin Broström (C)

Anders Fransson (ROOP), tjänstgörande ersättare

Ingrid Landin (MP)

Mikael Strandman (SD)

Ersättare

Övriga närvarande

Conny Andersson (S)
Kerstin Bergström (S)
Tommy Lundqvist (C)
Mats Wedberg (MP)
Camilla Rydstrand (MP)

Hammed Abbasi (M)
Bo Wetterström (M)
Göte Waara (KD)
Ingmar Ögren (SD)

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör

Sara Wiik, nämndsekreterare

Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör

Marina Filipsson, biträdande kommunikationschef

Mikael Forssander, kanslichef

David Wallner, kommunikatör

Magnus Åberg, ekonomichef

Justerare

Bino Drummond

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsekontorets kansli, 2018-02-06

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Ulrika Falk, §§ 1-13, 16-21

Anders Olander, §§ 14-15

Justerare
Bino Drummond

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrekontorets kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-02-28

§§ 1-21

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(39)

Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§1

Dnr 124937

Informationsärenden ........................................................................................... 4
§2

Dnr 2017–002351 340

VA-plan för Norrtälje kommun 2018 .................................................................... 5
§3

Dnr 2016–001469 214

Detaljplan för fastigheterna Libbersmora 1:8 och Rimbo-Karby 1:37
med flera i Rimbo församling............................................................................... 6
§4

Dnr 2016–001960 214

Detaljplan för fastigheterna Orren 1 och Orren 10 i Norrtälje stad ....................... 7
§5

Dnr 2016–000774 292

Investering 2018 - Anslag till Färsna gård för en ny samlingslokal med
dusch och omklädningsrum samt en ny VA-servis till en ny byggnad .................. 8
§6

Dnr 2017–001984 041

Investering 2018 - anslag för hyresgästpåkallade
verksamhetsanpassningar ................................................................................ 10
§7

Dnr 2017–002209 041

Investering 2018 - Anslag till Gatu- parkavdelningen för
verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder ............................... 12
§8

Dnr 2017–001982 041

Investering IT 2018 - Tjänstekort/tjänstelegitimation ......................................... 14
§9

Dnr 2017–001240 041

Nytt badhus i Hallstavik ..................................................................................... 15
§ 10

Dnr 2015–000809 291

Nybyggnad av Hallsta förskola Magistervägen 4-6 i Hallstavik .......................... 17
§ 11

Dnr 2018–000047 206

Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för år 2018..................... 19
§ 12

Dnr 2017–002346 041

Reinvesteringar i kommunala verksamhetsfastigheter 2018.............................. 21
§ 13

Dnr 2017–000609 041

Investering 2018 – Societetsparken, begäran om utredningsmedel .................. 23
§ 14

Dnr 2017–002189 044

Ekonomiskt stöd till anordnande av Grand Prix i speedway 2018 ..................... 25
§ 15

Dnr 2017–002136 044

Samarbetsavtal gällande reklam mellan Norrtälje kommun och
Rospiggarna Speedway 2018 ........................................................................... 28
§ 16

Dnr 2017–001758 004

Dokumenthanteringsplan - Räddningstjänsten .................................................. 31
§ 17

Dnr 2018–000049 002

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen ......................................... 32
§ 18

Dnr 2018–000019 100

Antagande av instruktion för kommundirektör enligt kommunallag
(2017:725) ........................................................................................................ 34
§ 19

Justerandes sign

Dnr 2017–000877 091

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(39)

Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen

Svar på motion angående integrera turistbyrån med Faktoriet f.d.
Roslagsmuseet från Anders Fransson (ROOP) och Robert
Johansson (ROOP) ........................................................................................... 35
§ 20

Dnr 2017–002030 091

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) om att byta namn på
kommunen ........................................................................................................ 37
§ 21

Dnr 2017–002032 091

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) angående dubbel
markanvisning ................................................................................................... 39

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen

§1

Dnr 124937

Informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
- Magnus Åberg, ekonomichef, föredrar preliminärt resultat för Norrtälje
kommun för 2017.
-

Justerandes sign

Mikael Forssander, kanslichef, informerar om att torsdagen den 1:a
februari införs tjänsten E-förslag på Norrtälje kommuns hemsida.
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§2

Dnr 2017–002351 340

VA-plan för Norrtälje kommun 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande VA-plan för Norrtälje
kommun 2018.
Reservationer
Mikael Strandman (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I ett förvaltningsövergripande arbete har VA-plan för Norrtälje kommun
2017 reviderats och uppdaterats och VA-plan 2018 tagits fram. I arbetet har
ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VAanläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors hälsa och
miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen
prioriteras på ett systematiskt och transparent sätt samt att uppmärksamma
infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny
infrastruktur.
Arbetet med VA-planeringen har under året fortsatt för att kommunen på sikt
skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 4, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 januari kl. 2018
VA-plan för Norrtälje kommun 2018, inklusive åtgärdsbehov i den befintliga
allmänna VA-anläggningen
2018 VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2018
Bygg- och miljönämnden yttrande om VA-plan för Norrtälje kommun 2018
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts protokoll, § 6, den 9 januari
2018 inkl. bilaga

Justerandes sign
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§3

Dnr 2016–001469 214

Detaljplan för fastigheterna Libbersmora 1:8 och
Rimbo-Karby 1:37 med flera i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplan för fastigheterna Libbersmora 1:8 och
Rimbo-Karby 1:37 med flera i Rimbo församling med stöd av 5 kap 27 §
PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planområdet är beläget ungefär 3 km norr om Rimbo tätort och omfattar
samma planområde som i den gällande detaljplanen från 2009. Under
projektering och förrättning hos Lantmäteriet uppstod en del avvikelser som
omöjliggjorde gällande detaljplans utformning av väg och bostadsyta.
Planförslaget innebär mindre ändringar av den gällande detaljplanen i form
av en justerad vägdragning, minskade tomtstorlekar, ökade byggrätter, något
större taklutning och en ändring från friliggande till friliggande/radhus. Stora
delar av planområdet är i dagsläget redan bebyggt eller under uppbyggnad.
Kommunen har inga kostnader för genomförandet av detaljplanen eller
framtida driftskostnader i området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 3, den 17 januari
2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 december 2017
Plankarta med bestämmelser 2017-12-06
Granskningsutlåtande 2017-12-06
Planbeskrivning 2017-12-06

Beslutet ska skickas till
KSK, Planavdelningen
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§4

Dnr 2016–001960 214

Detaljplan för fastigheterna Orren 1 och Orren 10 i
Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplan för fastigheterna Orren 1 och 10 i
Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planområdet är beläget centralt i Norrtälje stad mestadels omgivet av
flerbostadshus. Fastigheterna Orren 1 och 10 är idag bebyggda med två villor
och ett flerbostadshus. I gällande detaljplan får inga byggnader uppföras på
stora delar av planområdet, vilket omöjliggör en utbyggnad. Planförslaget
syftar till att pröva en ökad byggrätt för att möjliggöra för ett flerbostadshus.
Förslaget innebär att en villa ersätts med ett flerbostadshus. Kostnaden för
genomförandet av detaljplanen och framtida driftkostnader belastar enbart
fastighetsägaren. Kommunen får utgifter i samband med anläggning av nya
VA-ledningar samt driftkostnader för dessa, och intäkter i form av
anslutningsavgifter för VA.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 4, den
17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 december 2017
1. Plankarta med bestämmelser 2017-12-04
2. Granskningsutlåtande 2017-12-04
3. Planbeskrivning 2017-12-04
Beslutet ska skickas till
KSK, Planavdelningen

Justerandes sign
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§5

Dnr 2016–000774 292

Investering 2018 - Anslag till Färsna gård för en ny
samlingslokal med dusch och omklädningsrum samt
en ny VA-servis till en ny byggnad
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 4 000 tkr för byggnation av en ny byggnad
med samlingslokal samt dusch och omklädningsrum med dusch samt
framdragning av en ny VA-servis.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2017 och 2018.
3. Årliga kapital- och driftskostnader exkl. media om 254 tkr finansieras
genom extern hyresintäkter.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget avslagsyrkande. Bino Drummond lämnar följande skriftliga reservation:
Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl för att prioritera denna investering
över andra investeringar. Mot bakgrund av det kommande stora
investeringsbehovet väljer Moderaterna att prioritera investeringar i
kommunens kärnverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar att uppföra en byggnad där den tidigare rivna ladugården
(G) tidigare har stått. I den nya byggnaden ska innehålla en öppen, flexibel
samlingslokal med dusch och omklädningsrum för personal för den
dagverksamhet som finns verksamma på gården. En lokal som gör Färsna
gård till ett attraktivt och inbjudande besöksmål. I ärendet inngår även energi
och driftåtgärder för att minska energiförbrukningen på gården samt att dra
fram en ny VA servis till en ny byggnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 255, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 november 2017
Teknik och klimatnämndens beslut, § 67, den 5 december 2017.
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Bilaga 1 Situationsplan Färsna gård
Bilaga 2 Hyreskontrakt Färsna gård
Bilaga 3 Hyreskontrakt Färsna gård reviderad
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Anders Olander (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Bino Drummonds avslagsyrkande mot arbetsutskottets
förslag som bifalls av Anders Olander och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen
Fastighetsavdelningen
Ekonomi

Justerandes sign
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§6

Dnr 2017–001984 041

Investering 2018 - anslag för hyresgästpåkallade
verksamhetsanpassningar
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om totalt 7 800 tkr år
2018 för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala
fastigheter. Investeringsanslagen fördelas enligt nedan:
– 800 tkr för verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens
ansvarsområde.
– 3 000 tkr för verksamhetsanpassningar inom barn- och skolnämndens
ansvarsområde.
– 1 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom kommunalförbundet
sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarsområde
– 500 tkr för verksamhetsanpassningar inom socialnämndens
ansvarsområde
– 2000 tkr år för övriga nämnders ansvarsområde.
2. Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag
för investeringar år 2018. Kapitalkostnader och utökade
driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom
nämndernas befintliga ramar. För kommunalförbundet sjukvård och
omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras
kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av
anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella
fastigheten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr
för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter.
Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar
uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex.
brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske
omgående. Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2018. Kapitalkostnader och utökade
driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom
berörda nämnders befintliga ramar. För Kommunalförbundet Sjukvård och
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omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras
kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av
anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 256, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2017
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 64, den 5 december 2017
Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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§7

Dnr 2017–002209 041

Investering 2018 - Anslag till Gatu- parkavdelningen för
verksamhetsförändringar och trygghetsskapande
åtgärder
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 3 000 tkr till verksamhetsförändringar och
trygghetshöjande åtgärder inom kommunstyrelsekontorets
gatu/parkverksamhet.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2018
3. Kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet begär att få använda
anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade
av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och
trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 000 tkr. Behovet
för år 2018 specificeras i bilaga 1. Tillkommande kapital- och
driftskostnader ryms inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 257, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtanden den 6 november 2017
Teknik och klimatnämndens beslut, § 65, den 5 december 2017
Förslag verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2018
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör
Bitr. samhällsbyggnadsdirektör
Gatu- och parkchef
Handläggare
Ekonomichef
Koncerncontroller
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Controller för kommunstyrelsekontoret
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§8

Dnr 2017–001982 041

Investering IT 2018 - Tjänstekort/tjänstelegitimation
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 2,4 mnkr till kommunstyrelsekontoret för
implementering av tjänstekort/tjänstelegitimation för helt digital
ärendehandläggning.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2017.
3. Årliga kapitalkostnader om 500 000 ska rymmas inom ITavdelningens befintliga ramar från med och 2018. Avskrivningstiden
är 5 år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen anslår 2,4 mnkr för utveckling och etablering av teknisk
infrastruktur och säker identifieringslösning av
tjänstekort/tjänstelegitimation för att möjliggöra implementering av helt
digital ärendehantering. Investeringen skapar förutsättningar för att fortsätta
utveckla den digitala ärendehandläggningen i kommunen så att hela flödet
från ansökan till färdigt beslut kan hanteras digitalt, på ett säkert sätt och i
enlighet med regelverk kring myndighetsbeslut. Investeringen finansierar
nästa steg i utvecklingen av servicen till invånare, företagare och besökare
samt utveckling av de interna, digitala processer som behövs för att stödja
dessa och göra dem effektiva, säkra, transparenta och smarta. De
kapitalkostnader som uppstår som en följd av investeringen ryms inom
ramen för IT-verksamhetens driftsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 258, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2017.
Beslutet ska skickas till
IT-avdelningen, CIO
Ekonomiavdelningen, förvaltingscontroller

Justerandes sign
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§9

Dnr 2017–001240 041

Nytt badhus i Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsmedel om 61 727 tkr anslås för byggnation av en ny
simhall i Hallstavik och åtgärder för förbättra logistiken och
säkerheten till och från badhuset.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för ökade drift och
hyreskostnader om 4174 tkr från och med 2020 som inarbetas i mål
och budget.
4. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 169 tkr från och med
2020 för ökade drifts- och kapitalkostnader avseende ombyggd
gatuanläggning som inarbetas i mål och budget.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett investeringsanslag om 61 727 tkr
för nybyggnad av ett badhus invid utebadet och folkhälsoparken i Hallstavik.
Anledning till detta är att det gamla badet i Hallstavik har stora brister och
skador på vitala konstruktionsdelar och badet har passerat sin tekniska
livslängd. Ett nytt badhus i Hallstavik skapar förutsättningar för en
förbättrad folkhälsa, en hållbar tillväxt samt ger skolan möjlighet att genom
föra skolsim. För att förbättra logistik och säkerheten för besökare till
badhuset och ute badet så kommer det byggas totalt 150 meter gångbana och
300 meter gång- och cykelväg, åtgärder för framför allt för att höja
säkerheten för gång och cykeltrafik till och från de båda baden och
folkhälsoparken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 5, den 17 januari 2018
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 januari 2018
Kultur och fritidsnämndens protokoll § 73 den 10 december 2017
Karta med tänkt placering.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar i första hans att ärendet återremitteras med
följande motivering Moderaterna står bakom byggandet av ett nytt badhus i
Hallstavik. Däremot är vi skeptiska till det sätt man behandlar lokaliseringen
av det nya badet och saknar dessutom en beskrivning med eventuella
ekonomiska kalkyler över hur det befintliga badhuset ska användas/rivas. Vi
vill således att man inkluderar alla eventuella ekonomiska åtaganden som
detta ärende medför innan beslut fattas. I andra hand bifall till punkt 1-2 i
arbetsutskottets förslag och avslag på tre och fyra i samma förslag.
Olle Jansson (S), Anders Olander (C), Alexandar Srndovic (S) och Anders
Fransson (ROOP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras i enlighet med Bino
Drummonds återremissyrkande eller avgöras vid dagens sammanträde och
finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden Bino
Drummonds ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag som bifalls av
Olle Jansson med flera och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
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§ 10

Dnr 2015–000809 291

Nybyggnad av Hallsta förskola Magistervägen 4-6 i
Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår:
1. Kommunfullmäktige anslår ytterligare investeringsmedel om 10 500
tkr för nybyggnation av Hallsta förskola och rivning av befintliga
byggnader.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Årlig kostnad för ny byggnad om 2 798 tkr ska rymmas inom Barn
och skolnämndens ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2015-09-28, § 158, att
anslå investeringsmedel om 28 000 tkr för en om- och tillbyggnad av
Magistervägen 4-6 samt 2 500 tkr för rivning av Snödroppen på Envägen 1.
Den nya inriktningen för projektet är att 2 st. befintliga byggnader rivs på
Magistervägen 4-6 och ersätts med en helt ny byggnad med 6 avdelningar
för 120 barn samt ett tillagningskök med tillhörande utemiljö. Ytterligare
investeringsmedel om 10 500 tkr anslås till kommunstyrelsekontoret för
nybyggnation av en förskola och rivning av befintliga byggnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 6, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2017
Kommunfullmäktiges beslut, § 158, den 28 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 31, den 8 mars 2017
Teknik- och klimatnämndens beslut den 9 januari 2018
Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen
Barn och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Ekonomiavdelningen
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§ 11

Dnr 2018–000047 206

Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
för år 2018
Beslut
Kommunstyrelsen förslår:
Kommunfullmäktige fastställer avgift för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg för år 2018 enligt de nya avgiftsnivåerna för maxtaxan
som Skolverket meddelat.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget avslagsyrkande. Bino Drummond lämnar följande skriftliga reservation:
Moderaterna delar inte uppfattningen att föräldrar ska betala samma summa
för förskoleplatser, oavsett tid barnet vistas på förskolan. Det sänder
felaktiga signaler och uppmuntrar föräldrar att maximera vistelsetiden på
förskolan för barnen. Inte minst blir det en orättvis behandling av föräldrar
som är föräldralediga eller arbetssökande och inte har rätt att ha sina barn på
förskolan mer än 30 timmar per vecka. Moderaterna vill istället införa en
differentierad taxa som grundas i vistelsetid på förskolan.
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för år
2018 enligt de avgiftsnivåerna för maxtaxan som Skolverket meddelat.
Skolverket ska senast den 1 oktober året före lämna uppgifter till varje
kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsnivåerna
för 2018 meddelades dock senare än vanligt vilket innebär att avgifterna i
Mål och Budget 2018-2020 är i 2017 års nivå.
Avgiftshöjning är medräknad i Mål och Budget 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 7, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2018
Barn- och skolnämndens protokoll, § 104, den 4 december 2017
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Karin Karlsbro
mot Bino Drummonds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 12

Dnr 2017–002346 041

Reinvesteringar i kommunala verksamhetsfastigheter
2018
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 5 000 tkr för reinvesteringar i Hallsta Gröna
skola. Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 360 tkr/år.
2. Kommunstyrelsen anslår 3 400 tkr för reinvesteringar i
kylanläggningar med anledning av nya/förändrade lagkrav.
Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 245 tkr/år.
3. Kommunstyrelsen anslår 1 600 tkr för reinvestering och
komplettering av Brandlarm och inbrottslarm. Kapitalkostnaden som
uppstår uppgår till 115 tkr/år.
4. Kommunstyrelsen anslår kompletterande reinvestering om 750 tkr till
Roden passagesystem. Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 54
tkr/år.
5. Kommunstyrelsen anslår 4 000 tkr för reinvesteringar i Länna skola.
Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 288 tkr/år.
6. Kommunstyrelsen anslår 4 000 tkr för reinvesteringar i Grindskolan.
Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 288 tkr/år.
7. Kommunstyrelsen anslår 5 000 tkr för reinvesteringar i
Roslagsskolans aula. Kapitalkostnaden som uppstår uppgår till 360
tkr/år.
8. Kommunstyrelsen anslår 4 000 tkr för reinvesteringar i
Roslagsskolan omklädningsrum. Kapitalkostnaden som uppstår
uppgår till 288 tkr/år
9. Reinvesteringar finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag
för investeringar 2018 och ryms inom tidigare planerade åtgärders
ekonomiska ramar.
10. Kapitalkostnader som uppstår finansieras inom de berörda
nämndernas befintliga ramar.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla
funktion och värde. Sedan 2014 ska komponentavskrivning ske för
betydande byggnadskomponenter i materiella anläggningstillgångar om
förbrukningen av dessa förväntas skilja sig väsentligt från byggnadens
stomme. Utifrån underhållsbehovet och löpande inventering av betydande
byggnadskomponenter i kommunens verksamhetsfastigheter begär
kommunstyrelsekontoret att reinvesteringsanslag anslås för åtgärder enligt
beslutspunkterna ovan. Föreslagna åtgärder ersätter till viss del de tidigare
planerade och prioriterade reinvesteringsåtgärderna. Föreslagna förändringar
från tidigare planering görs dels utifrån hur akut behovet av reinvesteringar
är och dels utifrån hur långsiktigt behovet av respektive
verksamhetsfastighet är. Föreslagna och ändrade åtgärder ryms inom tidigare
planerade åtgärders ekonomiska ramar. Totalt söks anslag om 27 750 tkr för
reinvesteringar 2018 vilket ger en kapitalkostnad första året om 1 998 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 8, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 december 2017
Aggregatlista
Beslut ska skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen
Fastighetsavdelningen
Barn- och skolnämnden
utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 13

Dnr 2017–000609 041

Investering 2018 – Societetsparken, begäran om
utredningsmedel
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunstyrelsekontoret 3 000
000 kr i investeringsanslag för:
a) upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den
kritiska delen av befintlig kajkonstruktion i Societetsparken (delen i
anslutning till Bergsgatan)
b) b) upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de
alternativa förslagen
2. Investering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar för
2018.
3. Drift- och kapitalkostnader redovisas efter det att beslut fattats om
alternativ till förstärkningsåtgärd och kostnadsbedömts.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser upprättande av alternativa förslag till lösningar för
Societetsparkens idag skredbenägna del, dvs. den del som endast är öppen
för gående. Förslagen ska kostnadsbedömas och konsekvensbeskrivas.
Kommunfullmäktige återemitterade 28 augusti 2017 investeringsärendet
med hänvisning till att alternativa lösningar behöver utredas. I den justerade
investeringsbegäran beslutade teknik- och klimatnämnden 21 november
2017 att återremittera ärendet med hänvisning till att minst två alternativ till
åtgärder ska tas fram. Arbetet – som utförs av externs konsulter - kommer att
påbörjas efter årsskiftet och bedöms ta ca tre månader. Kostnaden bedöms
uppgå till ca 3,0 mkr. Teknik- och klimatnämnden fattade beslut den 9
januari 2018 om att tillstyrka kommunstyrelsens förslag och att hemställa till
kommunstyrelsen att anslå 3 000 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 16, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 december 2017
Teknik- och klimatnämnden protokoll § 8 den 9 januari 2018
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Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör
Gata och parkchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen

§ 14

Dnr 2017–002189 044

Ekonomiskt stöd till anordnande av Grand Prix i
speedway 2018
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett stöd till Rospiggarna
Speedwayklubb inför kommande VM-tävling i speedway med 1 755
tkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen ska tas från kommunstyrelsens
anslag till förfogande 2018.
3. Med det stöd som kommunen gett 2017 och 2018 ska ett nytt
arrendekontrakt tecknas.
4. Kommunstyrelsen beslutar att detta stöd efter avslutat projekt ska
utvärderas utifrån Norrtälje kommuns värdegrund och
sponsringspolicy och att en skriftlig utvärdering ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget avslagsyrkande. Bino Drummond lämnar följande skriftliga
reservation:
Reservationstext: Moderaterna anser inte att det tillhör de kommunala
kärnuppgifterna att stödja denna typ av verksamhet. Det är dessutom inte
klarlagt på vilket sätt det i sak gynnar kommunen. I övrigt är det bra att
kommunen nu avser att omförhandla arrendeavtalet med anledning av detta
stöd – detta bör dock givetvis göras innan stödet beslutas. Moderaterna anser
istället att stöd och sponsring till idrott inte ska gå till vuxna, professionella
klubbar, istället bör stödet riktas till barn, ungdomar och seniorer.
Karin Karlsbro (L) lämnar följande skriftliga reservation:
Norrtälje kommun ska inte stödja eller förknippas med unken och förlegad
kvinnosyn
Enligt skrivelsen, bilaga 17 F, framgår att kommunledningen är orolig för att
det i samband med eventuell internationell tävling kommer att förekomma
inslag av lättklädda kvinnor. Jag håller med kommunledningen att detta
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strider mot kommunens värdegrund och Norrtälje kommun ska inte
förknippas med en förlegad och unken kvinnosyn. Av beslutsunderlaget
framgår inte vad som gäller och inte heller har jag kunnat få svar under
mötet på vad som egentligen kan förväntas. Om kommunledningen menar
allvar med frågan om att vårda och värna Norrtälje kommuns värdegrund
och ta avstånd från den typen av kvinnosyn hade man naturligtvis ställt
tydliga villkor för att ge stöd. Tyvärr ville S, C och MP inte stödja mitt
yrkande i denna del.
Sammanfattning av ärendet
VM-tävlingen i speedway har flyttats från Friends Arena i Solna till HZ
Bygg Arena i Hallstavik den 7 juli 2018. Arenan uppfyller inte alla
internationella krav varpå investeringar måste göras i ny depå och nytt
omklädnings- och sjukrum. Byggkostnaden beräknas till 3 900 tkr och
Norrtälje kommun ger ett stöd till Rospiggarna Speedway på 45 procent av
byggkostnaden, d.v.s. 1 755 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 10, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018
VM Speedway Grand Prix i Hallstavik den 7 juli 2018
Föreningsbidrag 2016
Skrivelse till arrangör
Beslutande sammanträde
Ulrika Falk (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.
Yrkanden

Bino Drummond (M) och Henrik Hedensiö (M) yrkar avslag på
arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (S), Alexandar Srndovic (S) och Ingrid Landin (MP) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Karin Karlsbro (L) yrkar skriftligen följande tillägg till arbetsutskottets
förslag:
1.

Kommunstyrelsen beslutar att detta stöd efter avslutat projekt
ska utvärderas utifrån Norrtälje kommuns värdegrund och
sponsringspolicy och att en skriftlig utvärdering ska redovisas
till kommunstyrelsen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som förutsättning för detta stöd
gäller att projektet inte står i strid mot Norrtälje kommuns
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värdegrund och att projektet inte innehåller någon form av
sexistiska inslag i anslutning till tävlingarna.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag som bifalls av Olle Jansson,
Alexandar Srndovic och Ingrid Landin mot Bino Drummond och Henrik
Hedensiös avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag. Därefter frågar ordföranden om
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karin Karlsbros tilläggsyrkanden
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karlsbros första
tilläggsyrkande och avslår det andra.
Beslutet ska skickas till
Tillväxt- och utvecklingschef
Samhällsbyggnadsdirektör
Bitr. Samhallsbyggnadsdirektör
Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning
Kommunstyrelsekontorets kansli
Rospiggarna Speedway
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§ 15

Dnr 2017–002136 044

Samarbetsavtal gällande reklam mellan Norrtälje
kommun och Rospiggarna Speedway 2018
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ett samarbetsavtal gällande reklam
mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway.
2. Ersätta Rospiggarna Speedway för reklam med 300 tkr exkl.
reklamskatt.
3. Finansiering sker inom ram.
4. Kommunstyrelsen beslutar att detta stöd efter avslutat projekt ska
utvärderas utifrån Norrtälje kommuns värdegrund och
sponsringspolicy och att en skriftlig utvärdering ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget avslagsyrkande. Bino Drummond lämnar följande skriftliga reservation:
Moderaterna anser inte att det tillhör de kommunala kärnuppgifterna att
stödja denna typ av verksamhet. Det är dessutom inte klarlagt på vilket sätt
det i sak gynnar kommunen. Moderaterna anser istället att stöd och
sponsring till idrott inte ska gå till vuxna, professionella klubbar, istället bör
stödet riktas till barn, ungdomar och seniorer.
Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Enligt skrivelsen, bilaga 17 F, framgår att kommunledningen är orolig för att
det i samband med eventuell internationell tävling kommer att förekomma
inslag av lättklädda kvinnor. Jag håller med kommunledningen att detta
strider mot kommunens värdegrund och Norrtälje kommun ska inte
förknippas med en förlegad och unken kvinnosyn. Av beslutsunderlaget
framgår inte vad som gäller och inte heller har jag kunnat få svar under
mötet på vad som egentligen kan förväntas. Om kommunledningen menar
allvar med frågan om att vårda och värna Norrtälje kommuns värdegrund
och ta avstånd från den typen av kvinnosyn hade man naturligtvis ställt
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tydliga villkor för att ge stöd. Tyvärr ville S, C och MP inte stödja mitt
yrkande i denna del.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har haft ett samarbetsavtal gällande reklam med
Rospiggarna Speedway sedan laget gick upp i elitserien 2014.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att ett samarbetsavtal gällande reklam
tecknas mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway för 2018 till
en kostnad av 300 tkr. Samarbetsavtal med ett lag på elitnivå faller inom
bedömningsgrunderna för sponsring enligt kommunens sponsringspolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 11, den 17 januari 2018.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2017
Förslag på samarbetsavtal mellan Rospiggarna Speedway och Norrtälje
kommun säsongen 2018.
Uppföljning av samarbetsavtalet 2017 gällande reklam mellan Norrtälje
kommun och Rospiggarna Speedway.
Beslutande sammanträde
Ulrika Falk (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Karin Karlsbro (L) yrkar skriftligen följande tillägg till arbetsutskottets
förslag:
1.

Kommunstyrelsen beslutar att detta stöd efter avslutat projekt
ska utvärderas utifrån Norrtälje kommuns värdegrund och
sponsringspolicy och att en skriftlig utvärdering ska redovisas
till kommunstyrelsen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som förutsättning för detta stöd
gäller att projektet inte står i strid mot Norrtälje kommuns
värdegrund och att projektet inte innehåller någon form av
sexistiska inslag i anslutning till tävlingarna.
Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Karin Karlsbros
första tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag som bifalls av Olle Jansson
mot Bino Drummonds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter frågar ordföranden
om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karin Karlsbros
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tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Karlsbros första tilläggsyrkande och avslår det andra.
Beslutet ska skickas till
Rospiggarna Speedway
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§ 16

Dnr 2017–001758 004

Dokumenthanteringsplan - Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan för Räddningstjänsten Norrtälje kommun, enligt
bilagor till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten behöver fastställa en uppdaterad och korrekt
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan innan arbetet med en
verksamhetsbaserad informationsredovisning i enlighet med Farleden
påbörjas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 256, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2017
Arkivbeskrivning, 2017-10-20
Dokumenthanteringsplan, 2017-10-20
Organisationsschema Räddningstjänsten, 2017-10-2
Beslutet ska skickas till

Kommunkansliet
Räddningstjänsten
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§ 17

Dnr 2018–000049 002

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning.
Reservationer
Bino Drummond, Staffan Tjörnhammar, Henrik Hedensiö och Lotta
Lindblad Söderman, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder kommunallagen (2017:725) i kraft. Vad gäller
delegationsbestämmelserna sker en större förändring som innebär att
kommunstyrelse/nämnd kan delegera beslutanderätt till sitt presidium.
Föreliggande förslag har beaktat detta och föreslår under ett antal punkter att
sådan delegation sker. Detta för att i vissa fall kunna öka snabbheten i vissa
beslut där det bedömts föreligger ett behov av viss politisk förankring.
Utöver den nya delegationsnivån har även vissa korrigeringar gjorts i
delegationerna för att bättre anpassa dessa till verksamheten.
Korrigeringarna har tagit sin utgångspunkt i behov som har
uppmärksammats under tillämpningen av den nuvarande
delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 12, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 december 2017
Delegationsordning för Kommunstyrelsen
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar att det genomförs en översyn av
delegationsordning avseende avsnitt E.
Ulrika Falk (S) yrkar avslag på Bino Drummonds ändringsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drummonds
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommundirektören
Samhällsbyggnadsdirektören
Respektive avdelningschef på kommunstyrelsekontoret
Norrtälje kommuns författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29
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§ 18

Dnr 2018–000019 100

Antagande av instruktion för kommundirektör enligt
kommunallag (2017:725)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektör enligt
kommunallagen (2017:725) enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 28 december 2017.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2018 är det lagkrav att varje kommun ska ha en
kommundirektör. Det ska även finnas en instruktion för kommundirektören
(7 kap. 2 § kommunallagen, 2017:725, KL) i vilken kommunen ska
bestämma hur direktören ska leda förvaltningen inom kommunstyrelsen och
organisationen i övrigt. Syftet med instruktionen är att underlätta ett bra
samarbete mellan de förtroendevalda och direktören. Det är styrelsen som
beslutar vilka av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen.
Bestämmelsen om instruktion för kommundirektör innebär inget förbud mot
att delegera delar av detta ansvar. Antagande av instruktionen innebär inga
ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 december 2017
Instruktion till kommundirektör, 2017-12-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 13 180117
Beslutet ska skickas till
Kommundirektören
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29
Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2017–000877 091

Svar på motion angående integrera turistbyrån med
Faktoriet f.d. Roslagsmuseet från Anders Fransson
(ROOP) och Robert Johansson (ROOP)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Anders Fransson (ROOP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande och Karin Karlsbro (L) reserverar sig till förmån för eget
ändringsyrkande och lämnar följande protokollsanteckning:
Det finns goda skäl att diskutera Turistbyråns placering och tankarna i
motionen borde ha diskuterats och övervägts på ett mer konstruktivt sätt.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att turistbyrån ska integreras med Faktoriet f.d.
Roslagsmuseet. Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås med
hänvisning till den kommande upphandlingen av turism verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 267, den 13 december 2017
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2017
Motion turistbyrån
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Fransson (ROOP) yrkar bifall till motionen.
Karin Karlsbro (L) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Franssons
bifallsyrkande och Karin Karlsbros ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2017–002030 091

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) om att
byta namn på kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
”Norrtälje kommun” är ett etablerat och starkt varumärke som många
kommuninvånare identifierar sig med samt att processen att byta namn
skulle ta stora ekonomiska resurser i anspråk.
Protokollsanteckning
Karin Karlsbro (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är inte orimligt att diskutera namnfrågan i ordnade former vid lämpligt
tillfälle. Motionen borde ha besvarats på ett mer konstruktivt sätt.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att Norrtälje kommun ska byta namn och att kommunen
för detta syfte ska samla in tre namnförslag som kommuninvånarna därefter
får ta ställning till i en folkomröstning.
”Norrtälje kommun” är ett etablerat och ett starkt varumärke som många
kommuninvånare identifierar sig med. Processen att byta namn på
kommunen skulle därefter ta stora ekonomiska resurser i anspråk.
Exempelvis skulle kommunens grafiska profil behöva bytas ut, hemsidan
göras om och stora resurser läggas på att etablera det nya namnet.
Samverkanstyret (S, C, MP) bedömer att det inte är önskvärt att byta namn
på kommunen samt att det inte är prioriterat att lägga resurser på detta.
Samverkanstyret föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 14, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 december 2017
Motion byta namn på kommunen
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Fransson (ROOP) yrkar bifall till motionen.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Franssons
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 2017–002032 091

Svar på motion från Anders Fransson (ROOP)
angående dubbel markanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att krav
markanvisning skulle hämma byggandet i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att Norrtälje kommun inför dubbel markanvisning för att
stöta bostadsbyggande på mindre orter är dock viktigt och enligt
översiktsplanen ska bostäder byggas på landsbygden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, § 15, den 17 januari 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 december 2017
Motion dubbel markanvisning
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Anders Fransson (ROOP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Franssons
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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