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Plats och tid

Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.20
18.15-19.00

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Ulf Gustafsson, barn- skolchef
Lilian Eriksson, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tommie Eriksson, teknisk chef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret, onsdagen den 19 mars 2008, kl 13.00

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Berit Jansson

Paragrafer

57-91

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-03-17

Datum för
anslags uppsättande

2008-03-25

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

2008-04-15
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KS § 57
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 18 mars 2008,
kl 13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-607 214

Godkännande och antagande av detaljplan för kv Ankan 1 och del av fastigheten Tälje 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt
att godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om
antagande enligt PBL 5:24.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för kv Ankan 1 och del av fastigheten Tälje 3:40 och 3:1 i
Norrtälje stad.
Bakgrund
Planen innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse i stället för de två friliggande enbostadshus som
nu gällande plan avser.
Planområdet är beläget på Arholmagatans södra sida, cirka 150 meter söder om
Vätövägen och 300 meter öster om Roslagsgatan.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2007-07-05 t o m 2007-08-17
samt hållits utställt under tiden 6 -27 november 2007.
Efter utställningstiden har elva yttranden inkommit av vilka sex är utan erinran. Inkomna synpunkter från främst boende på intilliggande villafastigheter
har återigen påtalat svårigheterna för trafik att ta sig ut respektive in i vänster
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sväng från och till Noorsgatan och att säkerheten för gående på Arholmagatan
bör ses över. Fråga om bullerskyddsåtgärder mot kv Tjädern för buller från
Vätövägen har även framförts.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-10 anfört att inkomna synpunkter
inte föranleder några ändringar i planförslaget. Dock föreslås att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utanför planförslaget se över Noorsgatans anslutning till Vätövägen och ev. utreda en fartbegränsning på Arholmagatan.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt att godkänna detaljplanen och överlämna
den till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:24.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-10.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-81 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Nysättra
Kvarn 1:37 i Vätö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt
att godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om
antagande enligt PBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling.

Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra 5 stycken nya enbostadshus och bibehålla ett flerbostadshus med 4 stycken lägenheter.
Planområdet är beläget i Nysättra samhälle ca 15 km öster om Norrtälje. Planområdet ligger vid allmän väg 1148 väster om Nysättra Såg och f d affären.
Området omfattar hela fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 på ca 1 ha. I söder och
öster gränsar planområdet mot en privat väg och enbostadshus och i väster mot
en obebyggd tomt och ett enbostadshus och i norr mot allmän väg.
Planförslaget har varit utställt under tiden 2007-11-13 till och med 2007-12-04.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret i tjänsteskrivelse 2008-01-03, med anledning av inkomna
synpunkter, föreslagit revideringar och kompletteringar av planförslaget och
därefter föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning
inte har gjorts samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta
till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 29 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-01-03.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1471 293

Utökat driftbidrag till TioHundranämnden 2008
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja TioHundranämnden en procentuell uppräkning av driftbidraget 2007
till 4,94% innebärande ett tillskott på 3 682 tkr i budget 2008,
att utöver det generella driftbidraget bevilja TioHundranämnden 2 449 tkr avseende LSS-boenden i Hallstavik,
att finansiering, totalt 6 131 tkr, sker med eget kapital 2008.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till ledningskontoret att i budget 2009 för TioHundranämnden likställa hanteringen av lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna i
TioHundranämnden med kommunens hantering.
Bakgrund
I budgeten för 2008 tillförde Norrtälje kommun 30 mkr i utökat driftbidrag i
förhållande till 2007 till TioHundranämnden. Ökningen motsvarar 4,4 %. Vid
den tidpunkten var kommunens ökning densamma som Stockholms läns landstings motsvarande preliminära ökning av driftbidraget till TioHundranämnden.
Då landstingsfullmäktige i november förra året fattade beslut om budget för
2008 blev ökningen i stället 4,94 %. En skillnad har därmed uppstått mellan
kommunens uppräkningsfaktor och landstingets uppräkningsfaktor. skillnaden
som uppgår till 0,54 % motsvarar 3 682 tkr.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige avslog 2007-12-10, § 231 TioHundranämndens begäran
om ett ökat driftbidrag på 2 449 tkr för ökad volym LSS-boenden i Hallstavik
2008 och 588 tkr avseende resten av 2007. Fullmäktige avslog nämndens begäran 2007, men beslöt samtidigt att man skulle ta ställning avseende 2008
först då plan för LSS-boende behandlas av kommunfullmäktige.
TioHundranämnden behandlade 2007-12-20 ett planeringsunderlag för LSSboende och påtalade då behovet av tillkommande LSS-boenden och tillskjutande finansiering.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-01-24 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja TioHundranämnden en procentuell uppräkning av driftbidraget 2007 med 4,94% innebärande
ett tillskott på 3 682 tkr i budget 2008, att utöver det generella driftbidraget bevilja TioHundranämnden 2 449 tkr avseende LSS-boenden i Hallstavik, att finansiering, totalt 6 131 tkr, sker med eget kapital 2008. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att i budget 2009 för
TioHundranämnden likställa hanteringen av lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna i TioHundranämnden med kommunens hantering.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 44 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-01-24.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-336 024

Revidering av ersättningsbestämmelserna ERS avseende gruppledare för
centerpartiet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera ersättningsbestämmelserna vad avser byte av gruppledare för centerpartiet enligt till ärendet hörande bilaga samt
att anta ersättningsbestämmelser ERS avseende gruppledare för centerpartiet
från och med den 1 mars 2008.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.
Bakgrund
Majoritetens gruppledare har i skrivelse till förtroendemannanämnden anfört
att Kurt Pettersson, gruppledare för centerpartiet, har meddelat att hans arbetssituation har förändrats så, att han tvingas att minska ner sina kommunala uppdrag.
Kurt Pettersson har begärt entledigande från bland annat sina uppdrag som
vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och
avgår därmed som gruppledare för centerpartiet från och med den 1 mars 2008.
Centerpartiet har valt Berit Jansson som gruppledare och som vice ordförande i
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med anledning av dessa förändringar måste ersättningsbestämmelserna
revideras så att de stämmer överens med den nya arbetsfördelningen inom
kommunledningen.
Med hänvisning till ökade arbetsuppgifter för kultur- och fritidsnämndens
ordförande har majoriteten i skrivelse till förtroendemannanämnden föreslagit
att en ökning av arvodet från 15 % till 20% bör ske.
Majoritetens gruppledare föreslår förtroendemannanämnden besluta att
revidera ersättningsbestämmelserna vad avser byte av gruppledare för
centerpartiet i enlighet med bilaga 1, att kultur- och fritidsnämndens
ordförandes årsarvode skall utgå med 20 % av kommunalrådsarvodet, att
överlämna ersättningsbestämmelserna till kommunfullmäktige för antagande
att gälla från och med den 1 mars 2008.
Förtroendemannanämnden har vid sammanträde 2008-02-26, § 6 beslutat att
revidera ersättningsbestämmelserna vad avser byte av gruppledare för
centerpartiet enligt bilaga och att överlämna ersättningsbestämmelserna till
kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med den 1 mars 2008,
samt att återremittera till ledningskontoret ärendet vad avser höjt årsarvode till
kultur- och fritidsnämndens ordförande för komplettering av underlag.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 57 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera ersättningsbestämmelserna vad avser byte av gruppledare för centerpartiet enligt till ärendet hörande bilaga samt att anta ersättningsbestämmelser ERS avseende gruppledare för centerpartiet från och med den 1 mars 2008.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Elisabeth Björk (s) – att förtroendemannanämnden gör en utvärdering av nivåskillnaden på årsarvodena 2007 för ordförande och vice ordförande i nämnder,
- att pröva en höjning av årsarvodet för ordförande i socialnämnden, - att resultatet redovisas vid kommunfullmäktige den 23 juni 2008, - att Håkan Jonsson
från och med den 1 april tillsätts som andre vice ordförande i TioHundranämnden.
Bertil Karlsson (v) – instämmer i yrkandet att förtroendemannanämnden gör en
utvärdering av nivåskillnaden på årsarvodena 2007 för ordförande och vice
ordförande i nämnder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 08-318 603

Förfrågan från Bålbro friskola under bildande, om kommunens godkännande att uthyra skollokaler innebärande nedläggning av Bålbroskolan i
kommunal regi
Beslut

1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo från den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Bålbro friskola.

2.

Kommunstyrelsen beslutar
– under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan –
att - under förutsättning av Skolverkets godkännande – hyra ut befintliga lokaler till Bålbro friskola under bildande samt sälja samtliga inventarier och överlåta det immateriella värdet till marknadspris,
att i övrigt skall de regelverk gälla, som är under utarbetande för ”avknoppning” av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga).
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Lena Örtlund och Jan Örtlund ansöker i skrivelse 2008-01-27 hos barn- och
skolnämnden om att få ett godkännande för verksamhetsövergång från Bålbro
skola till Bålbro friskola. Bålbro friskola begär även att få hyra samtliga lokaler som idag används vid Bålbroskolan till en hyra som motsvarar hyran för
annan kommunal verksamhet, samt att Bålbro friskola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman.
Lena Örtlund och Jan Örtlund avser att före den 1 april i år lämna in en ansökan till skolverket om att få starta friskola under namnet Bålbro friskola.
Barn- och skolnämnden har 2008-02-19, § 21 bland annat beslutat att rekommendera kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsövergång från
Bålbroskolan till Bålbro friskola från och med den 1 augusti 2009, vilket innebär en nedläggning av den kommunala skolan, att Bålbro friskola får hyra
samtliga lokaler som idag används vid Bålbroskolan till en hyra som motsvarar
hyran för annan kommunal verksamhet, att Bålbro friskola får överta samtliga
inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,
att beslutet gäller endast under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan
om start av friskola.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-26 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo från den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Bålbro friskola.
Kommunstyrelsen föreslås besluta – under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt ovan – att uthyra befintliga lokaler samt att sälja samtliga inventarier
under förutsättning av skolverkets godkännande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppmana barn- och skolnämnden komplettera
ärendet med erforderlig MBL-förhandling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-26. Socialdemokraterna reserverade sig och
lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (s) –återremiss till barn- och skolnämnden för konsekvensanalys.
Kjell Jansson (m) – att ärendet skall avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Yrkanden:
Därefter yrkar Kjell Jansson (m) - att - under förutsättning av Skolverkets
godkännande – hyra ut befintliga lokaler till Bålbro friskola under bildande
samt sälja samtliga inventarier och överlåta det immateriella värdet till marknadspris, att i övrigt skall de regelverk gälla, som är under utarbetande för ”avknoppning” av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun i övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson - avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets
förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks och Bertil Karlssons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17

KS § 63

15

Dnr KS 08-319 603

Förfrågan från Grindenhetens rektor om kommunens godkännande att
uthyra skollokaler, innebärande nedläggning av Grindskolan i kommunal
regi
Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ner Grindenhetens grundskola från och med den 1 augusti 2009, under förutsättning att skolverket godkänner ansökan om start av Grindenhetens
friskola.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att – under förutsättning av Skolverkets godkännande – hyra ut befintliga lokaler till Grinds enskilda skola under bildande samt sälja samtliga inventarier och
överlåta det immateriella värdet till marknadspris,
att i övrigt skall de regelverk gälla som är under utarbetande för ”avknoppning” av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun.
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter lämnar skriftlig protokollsanteckning (bilaga).
Bakgrund
Rektor Åse Modin ansöker i skrivelse 2008-01-29 hos barn- och skolnämnden
om att få ett godkännande för avknoppning från Grindenhetens grundskola och
särskola till Grinds enskilda skola. Att Grinds enskilda skola får hyra samtliga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17

16

KS § 63 forts
lokaler som idag används av Grindenhetens grund- och särskola, samt att
Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt
pris fastställt av opartisk värderingsman. Grindenhetens rektor Åse Modin avser att lämna in ansökan till Skolverket om start av friskola med namnet Grinds
enskilda skola. Beräknad start är augusti 2009.
Barn- och skolnämnden har den 19 februari 2008, § 22 bland annat beslutat att
rekommendera kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsövergång
från Grindenhetens grundskola och särskola till Grinds enskilda skola från och
med den 1 augusti 2009, vilket innebär en nedläggning av den kommunala
skolan, att Grinds enskilda skola får hyra samtliga lokaler som idag används av
Grindenhetens grund- och särskola till en hyra som motsvarar hyran för annan
kommunal verksamhet, att Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman, att beslutet
gäller endast under förutsättning att skolverket godkänner ansökan om start av
friskola.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga ner Grindenhetens grundskola från
och med den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Grindenhetens friskola. Under förutsättning att fullmäktige
beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen besluta att uthyra befintliga lokaler samt att sälja samtliga inventarier under förutsättning av Skolverkets
godkännande. Arbetsutskottet föreslås besluta för egen del att uppmana barnoch skolnämnden komplettera ärendet med erforderlig MBL-förhandling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 59 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-26. socialdemokraterna reserverade sig och
lämnade skriftlig protokollsanteckning.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) –återremiss till
barn- och skolnämnden för konsekvensanalys.
Kjell Jansson (m) – att ärendet skall avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Yrkanden:
Därefter yrkar Kjell Jansson (m) - att - under förutsättning av Skolverkets
godkännande – hyra ut befintliga lokaler till Grinds enskilda skola under bildande samt sälja samtliga inventarier och överlåta det immateriella värdet till
marknadspris, att i övrigt skall de regelverk gälla, som är under utarbetande för
”avknoppning” av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun i övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson - avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets
förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks och Bertil Karlssons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Förskotteringsavtal avseende Västra Vägen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avtal angående förskottering av byggande av Västra vägen till ett preliminärt beräknat belopp av 294,5 miljoner kronor vilket motsvarar Vägverkets andel av beräknad byggkostnad i löpande priser vid en beräknad byggstart år 2009.
Bakgrund
Detaljplanen för Västra vägen har antagits av kommunfullmäktige under år
2007. Den norra delen är överklagad till regeringen medan den södra delen har
vunnit laga kraft.
Arbetsplanen (vägverkets plan) har överklagats vad avser miljökonsekvensbeskrivningen. Det är samma konsekvensbeskrivning till detaljplanerna som arbetsplanen.
Västra vägen ligger i gällande länsplan med byggstart 2013. Länsplanen håller
på att omprövas och länsstyrelsen avvaktar nu den trafik- och infrastrukturpolitiska propositionen. I Carl Cederskölds överläggningar mellan kommunerna
har Västra vägen föreslagits kunna finansieras 2016-2019. En tidigareläggning
kräver en kommunal förskottering av kostnaderna.
Vägverkets jurist har i överläggningar med huvudkontoret i Borlänge gjort
bedömningen att det är möjligt att kommunen kan förskottera kostnaden för
byggande av vägen. Kommunen har tidigare förskotterat framtagandet av arbetsplanen med 7,5 mkr.
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Kostnaden för byggandet av vägen har uppräknats till dagens penningvärde
och uppgår då till 302 mkr för den del som Vägverket ansvarar för och med
förutsättning att byggandet kan komma igång under 2009. Med avdrag för redan gjord förskottering uppgår beloppet till 294,5 mkr. Det framtagna avtalet
förutsätter ett godkännande förutom från kommunfullmäktige även från regeringen och länsstyrelsen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till avtal angående förskottering av byggande av Västra vägen till ett preliminärt beräknat belopp av 294,5 miljoner kronor vilket motsvarar Vägverkets andel av
beräknad byggkostnad i löpande priser vid en beräknad byggstart år 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 60 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-18.
__________
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Dnr KS 08-337 042

Ombudgetering av anslag avseende inventarier, utrustning m m samt
driftanslag
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 7 930 tkr enligt
nedanstående fördelning
- kommunstyrelsen
7 232 tkr
- kultur- och fritidsnämnd
323 tkr
- utbildningsnämnden
300 tkr
- barn- och skolnämnden
75 tkr
att finansiering sker med egna medel,
att ombudgetera tidigare beviljade driftsanslag med 1 575 tkr till kommunstyrelsen,
att finansiering 1 177 tkr avseende VA-ledningsplan, Roslagspilen och Hallstaviksgruppen sker med anslag för utveckling/exploatering,
att finansiering av resterande anslag 398 tkr sker med eget kapital.
Bakgrund
Under år 2007 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats. Vid årets slut
har en del inte varit färdigställda eller levererade. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2008
års investerings- och driftbudgetar.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-25 redovisat föreslagna ombudgeteringar i investerings- och driftbudgeten och föreslår kommunstyrelsen föreslå
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kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 7 930 tkr enligt nedanstående fördelning
- kommunstyrelsen
7 232 tkr
- kultur- och fritidsnämnd
323 tkr
- utbildningsnämnden
300 tkr
- barn- och skolnämnden
75 tkr
att finansiering sker med egna medel,
att ombudgetera tidigare beviljade driftsanslag med 2 300 tkr enligt nedanstående fördelning
- kommunstyrelsen
1 650 tkr
- bygg- och miljönämnd
650 tkr
att finansiering sker med eget kapital
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 61 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-25.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – att ombudgetera tidigare beviljade driftsanslag med 1 575
tkr till kommunstyrelsen, att finansiering 1 177 tkr avseende VA-ledningsplan,
Roslagspilen och Hallstaviksgruppen sker med anslag för utveckling/exploatering, att finansiering av resterande anslag 398 tkr sker med eget
kapital i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell Janssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Janssons yrkande.
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Detaljplan för del av Tälje 4:60 (kv Siktet) i Norrtälje stad, utställningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen,
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt
att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
Bakgrund
Förslaget avser ett L-format loftgångshus i tre våningar för ungdomsboende
med 21 lägenheter.
Planförslaget, som upprättats på uppdrag av Stiftelsen Roslagens Sparbanks
Ungdomsboende i Roslagen genom ark MSA Ingemar Stråe i samråd med ledningskontoret, har varit utsänt på samråd under tiden 2007-10-26 till och med
2007-12-07.
Fem yttranden har inkommit varav två utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-17 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen samt att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning
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därför inte har gjorts samt att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-17.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavd
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för Storsten-Vingelebacke industriområde, fastigheten Tälje 2:45-48 m fl Norrtälje Malsta församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för det fortsatta t planarbetet,
att erforderliga utredningar görs innan ett samrådsförslag kan jobbas fram,
att kommunens preliminära ställningstagande gällande betydande miljöpåverkan är att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte kommer att göras.
Bakgrund
Programmet syftar till att pröva en i förhållande till antagen fördjupad översiktsplan modifierad användning av den mark som med tillkomsten av väg 76 i
ny sträckning görs tillgänglig för stadens utbyggnad mot nordväst. Denna
mark, i översiktsplanen primärt anvisad till småindustri, service och boende föreslås nu till övervägande del upplåten till de företag som idag bedriver sin
verksamhet inom Norra industriområdet, och vars ägare kan tänkas medverka
till att förändra Baldersgatans karaktär av industrigata till en funktionellt och
säkerhetsmässigt mer tilltalande stadsgata. Syftet med denna omvandling är att
säkra sambandet mellan planerad bebyggelse i Färsnaområdet och stadens centrala delar och samtidigt möjliggöra utveckling av handelsområdet norr om
Knutby torg.
Programmet har varit ute på samråd under tiden 2007-09-18-2007-11-02. Som
en del av miljöbedömningsprocessen har en MKB tagits fram under samrådstiden för att belysa programförslagets konsekvenser.
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Utifrån denna har kommunen preliminärt gjort bedömningen att planen ej
kommer att medföra betydande miljöpåverkan.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-01-16 redovisat ett antal utredningar
som måste göras inför kommande planarbete samt sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för fortsatt planarbete, att erforderliga utredningar
enligt nedanstående sammanfattning görs innan ett samrådsförslag kan jobbas
fram, att kommunens preliminära ställningstagande gällande betydande miljöpåverkan är att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan
och att någon särskild miljöbedömning därför inte kommer att göras.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-01-16..
__________
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Ledningskontoret/planavd
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet.,
Bakgrund
Planförslaget som omfattar sju tomtplatser för enbostadshus ligger vid Brinkvägen intill Väddö kanal 300 meter söder om Älmstabron. Planförslaget strider
mot den gällande detaljplanen från 1987, som avser grönområde men har stöd i
den fördjupade översiktsplanen för Älmsta från 2005.
Protester har kommit in från samtliga berörda fastighetsägare som vill ha kvar
grönområdet orört.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2007-02-15-2007-03-30.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2007-05-28 sammanfattat inkomna
yttranden med kommentarer. Kontorets bedömning är att synpunkterna inte
föranleder något ändrat ställningstagande till exploateringen.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet
med tillhörande samrådsredogörelse som grund för det fortsatta planarbetet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 32 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-05-28.
_________
Expedieras: Ledningskontoret/planavd
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheten Vängsjöberg 9:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för det fortsatta planarbetet,
att kommunens preliminära ställningstagande gällande betydande miljöpåverkan är att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte kommer att göras
Bakgrund
Ägaren av fastigheten Vängsjöberg 9:1 har hos kommunen begärt att få upprätta detaljplan för den södra delen av jordbruksfastigheten Vängsjöberg 9:1.
Byggnadsnämnden har den 14 december 2006 lämnat medgivande till att detaljplan får prövas på sökandens bekostnad och i samråd med ledningskontoret.
Planläggningen begärs för att kunna stycka av de 19 befintliga fritidshusen på
arrendetomter och komplettera dessa med nio nya tomtplatser varav en för
permanentboende.
Programmet har varit utsänt på samråd under tiden 2007-10-04-2007-11-17.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2007-12-19 sammanfattat inkomna
yttranden med kommentarer samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för det fortsatta planarbetet, att kommunens preliminära ställningstagande gällande betydande miljöpåverkan är att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför inte kommer att göras.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 33 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-19.
_________
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för det fortsatta planarbetet,
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon
särskild miljöbedömning inte har gjorts.
Bakgrund
Planförslaget innebär att ca 15 nya enbostadshus med tillhörande uthus och
mindre avloppsreningsverk samt en eventuell pumpstation för färskvatten uppförs. De föreslagna tomterna grupperas på ömse sidor av en planerad väg som
går från allmän väg in i området. Byggrätten för fastigheterna föreslås till 160
kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 60 kvm för uthus. Tomterna nås via
den nya lokalgatan och parkering sker på tomtmark.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-27 sammanställt inkomna yttranden
med kommentarer.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för det fortsatta planarbetet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 34 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-11-27.
__________
Expedieras: Ledningskontoret/planavd
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheterna Görla 1:15, 1:11, 7:1 m fl inom Frötuna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som underlag
för det fortsatta planarbetet,
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts.
Bakgrund
Öster om Frötuna trafikplats i Norrtälje och norr om E18 finns ett markområde
som delvis används för bilhandel och bilservice m m. (Höglunds Bil & Traktor
samt ett åkeriföretag) och delvis är obebyggt. Detta område mellan E18 och
bostäderna vid Görlaslingan bedöms vara möjlig att utveckla för ytterligare
verksamheter och i viss utsträckning även för bostäder i form av småhus.
Programmet har varit ute på samråd under tiden 2007-07-12-2007-08-24.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-09-20 redovisat inkomna yttranden med
kommentarer.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för det fortsatta planarbetet.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 35 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-09-20.
_________
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Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2007, § 140
angående detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5, Hemmet 2
samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avvisa inkommet överklagande med stöd av 24 § förvaltningslagen då ärendet inte inkommit i rätt tid.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-03, § 140 att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5, Hemmet 2 samt Tälje 2:187 Knutby
Torg i Norrtälje stad.
Beslutet har överklagats av Anders Anderssons db, Olle Andersson.
Enligt Förvaltningslagen 23 § kan beslutet överklagas. Överklagandet skall
vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande
om justeringen av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla.
Överklagandet som är daterat 4 oktober 2007 har inkommit den 4 oktober
2007. Sista dagen för överklagande var den 3 oktober 2007.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-01-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avvisa inkommet överklagande med stöd av 24 § förvaltningslagen då
det inte inkommit i rätt tid.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 36 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-01-22.
__________
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Förfrågan om upphävande av detaljplan för fastigheten Semmersby 1:6
väster om landsväg nr 1100 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att med hänsyn till vad sökanden anfört tillstyrka begäran om upphävande av
detaljplan för fastigheten Semmersby 1:6 väster om landsväg nr 1100 i Väddö
församling samt
att sökande själv bekostar upphävandet av detaljplanen .
Bakgrund
Fastighetsägaren till Semmersby 1:16 har kommit in med en ansökan om att få
planen för fastigheten Semmersby 1:6, 1:16 och Ortala 31:1 väster om väg nr
1100 upphävd. Motivet är att planen motverkar sitt syfte. Planområdet vid
stranden bibehålls.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens tjänstemannaberedning i planfrågor. Sökanden kommunicerades för att komplettera det inlämnade materialet som inte var tillräckligt för att ta ställning till. Ny skrivelse inkom 2007-1015 där sökanden skriver att detaljplanens intentioner i stort sett är uppfyllda
och att planen som är anpassad för fritidsboende inte har utrymme för fordon,
bränslelager större komposter m m. Alla fastigheter är fullbyggda enligt gällande plan varför planen motverkar sitt syfte.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-01-15 att tjänstemannaberedningen i
planfrågor bedömer inte att vad sökanden tillfört i ärendet ger skäl till att upphäva gällande detaljplan, som ändrades 2001, och avslår begäran om upphävande av detaljplan för fastigheten Semmersby 1:6 väster om landsväg nr
1100.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-13, § 39 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-01-15.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – första att-satsen skall lyda att med hänsyn till vad sökanden anfört tillstyrka begäran om upphävande av detaljplan för fastigheten
Semmersby 1:6 väster om landsväg nr 1100 i Väddö församling.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kjell Janssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.

_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavd
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Avtal med Stockholm Business Alliance ang näringspolitiskt samarbete i
Stockholmsregionen
Beslut

.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtalsförslaget mellan Stockholm Business Alliance och Norrtälje
kommun,
att finansiering av avgift och kundundersökning 2008 totalt 300 tkr sker inom
kommunstyrelsens ram genom omdisponering av anslag för EU-bidrag från
enheten för planering och utveckling,
att finansiering av avgiften 2009 som är 220 tkr sker inom kommunstyrelsens
ram genom omdisponering av anslag för EU-bidrag från enheten för planering
och utveckling.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Det tidigare investeringssamarbetet i Business Arena Stockholm (BAS) har
avlösts av Stockholm Business Alliance (SBA). För närvarande deltar 45
kommuner i och utanför Stockholms län i partnerskapet.
Målet med partnerskapet är att Stockholmsregionen år 2010 skall vara
- norra Europas ledande tillväxtregion
- en av de tre bästa regionerna i Europa beträffande internationell marknadsföring
- den region i Europa som har den bästa investeringsfrämjande verksamheten.
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Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket ”StockholmThe Capital of Scandinavia”.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-05 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalsförslaget mellan Stockholm Business
Alliance och Norrtälje kommun, att finansiering av avgift och kundundersökning 2008 totalt 300 tkr sker inom kommunstyrelsens ram genom omdisponering av anslag för EU-bidrag från enheten för planering och utveckling, att finansiering av avgiften 2009 som är 220 tkr sker inom kommunstyrelsens ram
genom omdisponering av anslag för EU-bidrag från enheten för planering och
utveckling.
Politisk beredning
Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2008-02-13, § 42. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-20, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-20. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
_________
Expedieras:
Stockholm Business Arena
Ledningskontoret/Dan Löfgren
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Dnr KS07-1809 007

Yttrande över revisorernas rapport ang granskning av internkontroll
inom barn- och skolnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ledningskontorets skrivelse som svar på revisorernas rapport ang
granskning av internkontroll inom barn- och skolnämnden.
Bakgrund
Revisorerna i kommunen har utfört en granskning genom Öhrlings PricewaterhouseCoopers rörande barn- och skolnämndens arbete med upprättade planer
för intern kontroll.
Av rapporten framgår vissa brister samt förslag till åtgärder. Yttrandet skall
vara revisorerna tillhanda senast den 22 februari från såväl barn- och skolnämnden som kommunstyrelsen.
Barn- och skolkontoret har i tjänsteskrivelse 2008-01-23 yttrat sig i ärendet.
Barn- och skolnämndens arbetsutskott har ställt sig bakom yttrandet. Nämnden
behandlar ärendet vid kommande sammanträde.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-02-14 att man tagit del av såväl revisorernas rapport som yttrandet från barn- och skolnämndens arbetsutskott. Av
yttrandet framgår att förvaltningen inte har något att erinra mot föreslagna åtgärder och kommer att vidta dessa under 2008. Ledningskontoret har därmed
inga ytterligare synpunkter och kommer såsom tidigare kräva in såväl internkontrollplan som uppföljning från samtliga förvaltningar.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets svar till revisorerna.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-20, § 52 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-14.
__________
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Revisorerna
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Föravtal gällande projekt Väddö Kanalstad i Älmsta
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föravtal med Credentia AB gällande projekt Väddö Kanalstad i
Älmsta.
Bakgrund
Credentia AB projekterar ett bostadsprojekt i Älmsta, kallat Väddö Kanalstad.
Projektet innehåller ca 200 lägenheter i flerbostadshus som sträcker sig fram
mot Väddö Kanal. Mot Grisslehamnsvägen planeras affärslokaler.
Bolaget har startat ett samrådsförslag till detaljplan. Bolagets avsikt är att förvärva den mark som ingår i projektet och som inte redan ägs av bolaget. Projektet berör tre kommunägda fastigheter: Älmsta 1:85, 1:92 och 15:1.
Mellan kommunen och bolaget har upprättats ett förslag till föravtal, som reglerar framtida försäljning av kommunägd mark till bolaget samt ansvar för
genomförande av projektet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-06 redogjort för förslaget till föravtal
och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föravtal med Credentia AB
gällande projekt Väddö Kanalstad i Älmsta.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 62 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-06.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploatering
Justerandes sign
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Dnr KS 08-338 379

Godkännande av samarbetsavtal avseende kommunal energirådgivning
och regional samordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samarbetsavtal mellan Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
och kommunen avseende kommunal energirådgivning och regional samordning,
att inträdesavgiften ska belasta ledningskontorets budget för 2008.
Bakgrund
Den kommunala energirådgivningen har sedan slutet av 1980-talet skötts av
Norrtälje Energi. Kommunen har betalt en gång per år till Norrtälje Energi det
belopp som erhållits som bidrag från Energimyndigheten. Bidraget har tidigare
sökts av ledningskontoret i samråd med Norrtälje Energi. Bidraget har uppgått
till 200 tkr per år. Dessa har utbetalts till Norrtälje energi efter att redovisning
av energirådgivningen gjorts till energimyndigheten.
KSL har en organisation för kommunal energirådgivning inom Stockholmsregionen. Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal
energirådgivning inom regionen.
Till KSL:s energikontor är alla kommuner i länet anslutna utom Norrtälje
kommun. En inträdesavgift för nytillkomna parter tas ut med 10 000 kr för
hemsida och material. Avtalsperioden är
2008-01-01 tom 2010-12-31.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-15 anfört att kommunens
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anslutning till KSL:s energikontor innebär att avtalet om energirådgivning med
Norrtälje Energi måste avslutas. Det innebär också att ledningskontoret måste
ta ett ökat ansvar avseende samarbetet med KSL:s energihandläggare.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samarbetsavtal mellan Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och kommunen avseende
kommunal energirådgivning och regional samordning, att inträdesavgiften ska
belasta ledningskontorets budget för 2008.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 63 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-15.
_________
Expedieras:
KSL
Norrtälje Energi
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Tillägg nr 2 till preliminärt markanvisningsavtal gällande ett område av
fastigheten Norrtälje Tälje 4:60, avseende projekt Flygfyrens Handelsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tilläggsavtal nr 2 till preliminärt markanvisningsavtal med Fyrfast
AB, c/o Alecta, Financial Control Kapitalförvaltningen gällande ett område av
fastigheten Norrtälje Tälje 4:60 avseende projekt Flygfyrens Handelsområde.
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände 2007-06-25 ett preliminärt markanvisningsavtal
mellan kommunen och med Fyrfast AB, c/o Alecta, gällande genomförande av
utbyggnad av Flygfyrens Handelsområde. Vidare godkände kommunfullmäktige 2007-09-03, enligt ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalet, en
exploateringskalkyl (förkalkyl) gällande de ekonomiska konsekvenserna för
kommunen.
Alecta godkände 2007-09-28, också ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalet, projektet gäller exploateringsförutsättningarna. Kvarstående villkor i det preliminära markanvisningsavtalet är dels att mark- och exploateringsavtal innebärande en definitiv markanvisning har upprättats och undertecknats av Fyrfast AB samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2007-12-01,
vilken tidpunkt framflyttades till 2008-03-31 enligt ett tilläggsavtal nr 1 godkänt av kommunstyrelsen 2007-11-19 samt dels att detaljplan har upprättats
och godkänts av kommunfullmäktige senast 2008-04-30.
Förseningar i planarbetet och därmed förknippade trafikfrågor på Stockholmsvägen innebär att villkorstiderna i det preliminära markanvisningsavtalet på
nytt måste justeras.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17

44

KS § 78 forts
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-15 redovisat ändringen av villkorstiderna och föreslår i tilläggsavtal 2, undertecknat av Fyrfast AB, att båda tidpunkterna gällande godkännande av mark- och exploateringsavtal respektive
antagande av detaljplan flyttas fram till 2008-09-30. enligt sammanträdesplanen innebär detta kommunstyrelsen 2008-09-15 och kommunfullmäktige
2008-09-29. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
tilläggsavtal nr 2 till preliminärt markanvisningsavtal med Fyrfast AB, c/o
Alecta, Financial Control Kapitalförvaltningen gällande ett område av fastigheten Norrtälje Tälje 4:60 avseende projekt Flygfyrens Handelsområde.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 64 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-15.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. avd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17

KS § 79

45

Dnr Ks 07-1653 054
Dnr KS04-138 054

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av möbler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av möbler samt
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbud.
Bakgrund
Förfrågningsunderlaget är framtaget av Norrtälje kommuns upphandlingsenhet
och upphandlingsformen är öppen upphandling.
Avtalstiden uppgår till tre år och fyra månader med möjlighet till ytterligare ett
års förlängning. Att avtalsperioden ej uppgår till ett heltal i år räknat beror på
Norrtälje kommuns strävan att möjliggöra fler samordnade upphandlingar med
UNO-kommunerna i framtiden. Upphandlingens värde uppskattas till 14 miljoner kronor.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-23 redogjort för upphandlingens omfattning samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av möbler.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 65 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-23.
__________
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Upphandlingsenheten
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Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för läromedel/läroböcker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av läromedel/läroböcker samt
att delegera till arbetsutskottet att anta anbud .
Bakgrund
Vallentuna kommun samordnar upphandlingen av läromedel/läroböcker för
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun samt Vaxholms stad.
Ramavtal för avrop beräknas under tidsperioden 2008-04-29--2011-04-30, med
möjlighet till ett års förlängning. Exakt datum för avtalsstart regleras vid tidpunkt för tecknande av avtal.
Förfrågningsunderlaget är framtaget av Vallentuna kommun inom ramen för
UNO-samarbetet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av läromedel/läroböcker.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-02-20, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-11.
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-03-03, § 53 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 69 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-20.
__________
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Godkännande av förfrågningsunderlag gällande driftupphandlingar,
tekniska kontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av driftentreprenörer för gata/park, tomtmark och kultur- och fritidsanläggningar
samt förvaltning av byggnader samt
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbud.
Bakgrund
Nuvarande avtal med driftentreprenörer löper ut till oktober-november 2008
avseende gata/park resp fastighetsförvaltning. I arbetet med ny upphandling
har hänsyn tagits till erfarenheter från nu pågående driftentreprenader och
det utökade ansvar som överföreningen av förvaltningsansvaret för kulturoch fritidsanläggningar medfört.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-03-05 redogjort för upphandlingens
omfattning samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till
förfrågningsunderlag gällande upphandling av driftentreprenörer för
gata/park, tomtmark och kultur- och fritidsanläggningar samt förvaltning av
byggnader samt att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbud.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 77 föreslagit enligt ledningskontorets/ tekniska kontorets skrivelse 2008-03-05.
_________
Expedieras: Upphandlingsenheten
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Förslag till beslut om tilldelning i upphandling av bolagsrevision
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta anbudsgivare enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-03.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-19, § 297 att anta förfrågningsunderlag
gällande upphandling av revisionstjänster för de kommunala bolagen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-03 redovisat inkomna anbud och
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudsgivare enligt till ärendet hörande handlingar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 70 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-03.
_________
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Upphandlingsenheten
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Förslag till beslut om tilldelning i upphandling av städtjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta anbudsgivare enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-21.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-19, § 296 att anta förfrågningsunderlag
gällande upphandling av städtjänster.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-02-21 redovisat inkomna anbud och
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbudsgivare enligt till ärendet hörande handlingar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 71 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-21.
_________
Expedieras:
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Långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola – uppdrag att genomföra förstudier avseende Roslagsskolan och Svanbergaskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till tekniska kontoret att genomföra förstudier för eventuell om- och
tillbyggnad av Roslagsskolan och Svanbergaskolan till F-9-skolor,
att därför anslå 500 000 kr till tekniska kontoret för den inledande delen av
studier och förprojektering,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar samt
att uppdra till ledningskontoret att analysera och redovisa utveckingsplanens
ekonomiska konsekvenser innan investeringsbeslut fattas.
Bakgrund
Barn- och skolnämnden behandlade 2007-11-20, § 111 ett ärende om en långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola. Planen innehåller
såväl åtgärder inom organisation som lokaler. Nämnden beslutade som en del i
planen att hemställa att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att snarast göra förstudier över ombyggnad, utbyggnad, respektive nybyggnad av följande verksamheter: Roslagsskolan, Grindskolan, Svanbergaskolan, Färsna
skola samt en F 9-skola i södra Norrtälje.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2008-02-18 anfört
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att beträffande Färsna skola och en F-9 skola i södra Norrtälje pågår planarbete, därefter kan uppdraget om förstudier över ev nybyggnader i kommunal regi
aktualiseras. För Grindskolan finns för närvarande en ansökan om övergång till
verksamhet i annan regi, varför en förstudie föreslås anstå tills en ny organisation som ev skall driva verksamheten vid enheten kan delta i arbetet
Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra
till tekniska kontoret att genomföra förstudier för eventuell om- och tillbyggnad av Roslagsskolan och Svanbergaskolan till F-9-skolor, att därför anslå
500 000 kr till tekniska kontoret för den inledande delen av studier och förprojektering, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar samt att uppdra till ledningskontoret att analysera och redovisa
utveckingsplanens ekonomiska konsekvenser innan investeringsbeslut fattas.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2008-02-18.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret
Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17
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Dnr KS 08-379 011

Yttrande till länsstyrelsen gällande inventering av brister och behov av
åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2010-2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Länsstyrelsen har inkommit med förfrågan gällande inventering av brister och
åtgärder i infrastrukturen inför nästa planperiod 2010-2019. Beslut skall fattas
2010.
Ett gemensamt yttrande kommer att tas fram för Nordost kommunerna och
respektive kommun kommer också att sända in ett eget kompletterande yttrande där även mer lokala brister och behov av åtgärder redovisas.
Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2008.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i samråd med tekniska kontoret upprättat ett förslag till
yttrande. Föreslagen tabell med prioriterade önskemål gällande investeringar i
statliga vägar är baserade på tidigare prioriteringar som är beslutade av kommunstyrelsen.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-01-29 kommunstyrelsen besluta att
godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 85 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2008-01-29.
__________
Expedieras:
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17
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Dnr KS08-64 002

Teckning av Norrtälje kommuns firma
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (c) i förening med endera kommundirektör Lilian Eriksson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna
Norrtälje kommuns firma.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-01-14, § 23 att bemyndiga
kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Kurt Pettersson (c) i förening med endera kommundirektör Lilian Eriksson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns
firma.
Kurt Pettersson har nu avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen tillika 1:e vice ordförande och Berit Jansson (c) har i hans ställe valts
till 1:e vice ordförande.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (c) i förening med endera
kommundirektör Lilian Eriksson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna
Norrtälje kommuns firma.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr KS 08-455 023

Tillförordnande av vikarierande socialchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till Åke Malmström att i avvaktan på att ny socialchef anställs tillförordna vikarierande socialchef.
Bakgrund
Rekrytering av ny socialchef efter Isabel Andersson har påbörjats.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att delegera till Åke Malmström att i avvaktan på att ny socialchef anställs tillförordna vikarierande socialchef.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17
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Dnr KS08-454 121

Ombud i folkbokföringsmål
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att fr o m den 18 mars 2008 bemyndiga t f socialchefen till kommunens ombud
i folkbokföringsmål.
Bakgrund
Socialchefen är kommunens ombud i folkbokföringsmål. Den uppgiften åvilar
socialchefen genom delegationsbemyndigande av kommunstyrelsen. Jämlikt
38 § folkbokföringslagen kan en kommun överklaga skattemyndighetens beslut att folkbokföra någon i kommunen. Sådant beslut skall göras inom tre
veckor från det beslutet meddelas. Det är därför nödvändigt att delegera uppgiften att överklaga till tjänsteman hos kommunen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fr o m den 18 mars 2008 bemyndiga t f socialchefen till kommunens
ombud i folkbokföringsmål.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunfulläktiges sammanträde 2007-12-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-16, 2008-01-23, 2008-02-13 och
2008-02-20.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr KS 08-25 002

Anmälan om delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.
Bil 1 Dnr KS 08-31 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 3-8 2008
Bil 2 Dnr KS 08-61 002
Förköpsrätt ang lagen om förvärv av hyresfastigheter vecka 3, 5-7 2008
Bil 3 Dnr KS07-761 002
Teknande av köpekontrakt, avtal om lägenhetsarrende m m, avseende september-december 2007
Bil 4 Dnr KS08-9 002
Delegationsbeslut vecka 3 och 9 2008 avseende avskrivning av detaljplaneärenden; Gunilla Hellgren
Bil 5 Dnr KS08-132 002
Delegationsbeslut vecka 3 och 6 2008 avseende planärenden; Gunnel Löfqvist
Bil 6 Dnr KS08-132 002
Delegationsbeslut vecka 7 och 9 2008 avseende planärenden; Olivera Boljanovic
Bil 7 Dnr KS08-39 002
Delegationer tekniska kontoret 2007-04-12-2008-01-21, transporttillstånd,
tillfällig trafikföreskrift m m
Delegationer tekniska kontoret, parkeringstillstånd 2007-12-05-2008-01-24
Delegationer tekniska kontoret, parkeringstillstånd 2008-01-24-2008-03-04
Delegationer tekniska kontoret, Tommie Eriksson ang trafikärenden, inkom
2008-01-25
Delegationer tekniska kontoret, Tommie Eriksson, inkom 2008-03-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Bil 8 Dnr 07-238 002
Ansökan till hemvärnet, inkom 2007-11-13
Ansökan till hemvärnet, inkom 2008-01-08
Ansökan till hemvärnet, inkom 2008-02-06
Ansökan till hemvärnet, inkom 2008-02-11
Bil 9 Dnr KS08-131 002
Vidaredelegation inom Räddningstjänsten
Bil 10
Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet 2008
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Sveriges kommuner och landsting; Forsknings- och innovationsstrategi för
kommuner och landsting/regioner
KSL; Information ang samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län
Sveriges kommuner och landsting: Riktlinjer för beräkning av pensionsskuldRIPS07
KSL; Information inför förhandlingen om nytt färdtjänstavtal
Dnr KS07-1610 108
Länsstyrelsens beslut ang ingången vigsel utan föregående hindersprövning
Sveriges kommuner och landsting; Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m m
Statens offentliga utredningar; Ersättningssystem i samverkan - hantering av
kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer
mm
Avfall Sverige – Nyhetsbrev 1 och 2 2008
Vattenfalls information ang ombyggnation av elnätet vid Ununge
Verksamhetsplan för Kommunförbundet Stockholms län
Månadsrapport för december 2007 och januari månad 2008Veolia Vatten
Föreningsarkiven ang kommunenkät från Föreningsarkiven i Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-5 042
TioHundranämnden; Prestationsersättning inom omsorgsverksamheten
Dnr KS07-485 106
Information om den nya Försäkringskassan
Dnr KS08-169 109
Tullverket; Åtgärder inom Tullverket för verksamhetsutveckling och budget i
balans
Statistiska centralbyrån; Information om långtidsuppföljning av grundskoleelever från och med årskurs 3
Dnr KS08-179 114
Rikspolisstyrelsen – Samverkan polis och kommun – för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet
Dnr KS08-104 370
Länsstyrelsen; Synpunkter på Energimyndighetens förslag till områden av riksintresse för vindkraft
Skrivelse till länsstyrelsen ang anhållan om nedsättning av hastighet från nuvarande 70 till 50 km/tim på en sträcka om ca 300 m, väg 1138
Västra Götalandsregionen; Perspektiv på regionen
Dnr KS 03-38 823
Skrivelse till Stockholms läns landsting ang slutredovisning av projektet Räfsnäs Replipunkt
KSL:s rekommendation att godkänna tilläggsavtal avseende samverkansavtal
kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och Omsorg, protokoll från sammanträde 2008-01-17
Styrelseprotokoll 2008-01-22 Norrtälje Kommunhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Styrelseprotokoll 2007-12-17, Roslagsbostäder AB
Styrelseprotokoll 2007-12-12, NIHAB
Kerstin Bergström (s) informerar från mötet med pensionärsrådet och ställer
frågan om hyresbidragen för pensionärsföreningarna kommer att överföras från
kultur- och fritidsförvaltningen till kommunstyrelsen. Finska föreningen har
också påpekat att man sänt in en skrivelse till kommunen angående föreningsbidrag men inte fått något svar.
Kommundirektören får i uppdrag att arbeta med ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

