SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-14
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Plats och tid

Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.05
18.00-18.25

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Lilian Eriksson, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret, tisdagen den 15 april 2008, kl 13.00

Underskrift

Sekreterare .........................................................................

Paragrafer

92-114

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-04-14

Datum för
anslags uppsättande

2008-04-16

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

2008-05-07
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Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 15 april 2008, kl
13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-202 041

Kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för år 2007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av verksamhet för år 2007 för kommunstyrelsens
kontor.
Bakgrund
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-19 överlämnat förslag till bokslut
2007 för kommunstyrelsens kontor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 95 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-19.
__________

Expedieras:
ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-590 041

Bokslut och årsredovisning 2007 för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut och årsredovisning för år 2007,
att avsätta 600 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200
tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och
6 380 till driftfonden,

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till ledningskontoret göra erforderliga redaktionella ändringar,
att uppdra till ledningskontoret i samråd med socialförvaltningen göra en genomlysning av verksamheten till socialnämnden som underlag för förslag till
åtgärder med anledning av underskottet 2007,
att uppmana barn- och skolkontoret och utbildningskontoret att i kommande
bokslut redovisa elevnärvaron i nyckeltal.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enl bilaga.
Bakgrund
Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut
och årsredovisning för år 2007. Till årsredovisningen bifogas tre bilagor:
nämndernas måluppfyllelse, nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser
samt bilaga innehållande nyckeltalsredovisning och investeringsredovisning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Därutöver bifogas en finansiell årsrapport kring internbankens verksamhet
2007.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för år
2007, att avsätta 600 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 6 380 till driftfonden Kommunstyrelsen beslutar för egen del att att
uppdra till ledningskontoret göra erforderliga redaktionella ändringar att uppdra till ledningskontoret i samråd med socialförvaltningen göra en genomlysning av verksamheten till socialnämnden som underlag för förslag till åtgärder
med anledning av underskottet 2007.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-19, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-19 med Kjell Janssons (m) tilläggsyrkande
att barn- och skolkontoret och utbildningskontoret i kommande bokslut redovisa elevnärvaron i nyckeltal, samt att arbetsutskottet beslutar uppdra till tekniska kontoret redovisa plan för fastighetsunderhåll. Socialdemokraterna deltog ej
i beslutet.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-139 003

Redovisning av nämndernas internkontroll 2007 samt internkontrollplaner 2008
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.

2.

Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga ledningskontorets, servicekontorets, räddningstjänstens samt tekniska kontorets rapport av internkontroll 2007 till handlingarna,
att bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen återkommer med rapport om
uppföljning av 2007 års internkontrollplan för del av bygg- och miljökontoret
(f d stadsarkitektkontoret),
att särskilt följa upp nämndernas förslag till åtgärder med utgångspunkt från
internkontrollen 2007 och rapportera detta vid 2008 års uppföljning,
att räddningstjänsten i sin internkontrollplan lägger till stickprovskontroll av
bränsleförbrukning,
att fastställa internkontrollplanerna för kommunstyrelsens ledningskontor, servicekontor, räddningstjänst samt tekniska kontor 2008 enligt till ärendet hörande bilagor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde den 19 februari 2001, § 52 kommunens reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Varje nämnd skall enligt reglementet löpande eller i samband med bokslutet
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för internkontroll, och i de fall
förbättringar behövs, föranstalta sådana. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.
Kommunstyrelsen skall en gång årligen lämna kommunfullmäktige en samlad
redovisning av den interna kontrollen i nämndorganisationen och kommunägda
företag.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-19 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga nämndernas rapporter till
handlingarna. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att med godkännande lägga ledningskontorets, servicekontorets, räddningstjänstens samt tekniska kontorets rapport av internkontroll 2007 till handlingarna, att bygg- och
miljönämnden till kommunstyrelsen återkommer med rapport om uppföljning
av 2007 års internkontrollplan för del av bygg- och miljökontoret (f d stadsarkitektkontoret), att särskilt följa upp nämndernas förslag till åtgärder med utgångspunkt från internkontrollen 2007 och rapportera detta vid 2008 års uppföljning, att räddningstjänsten i sin internkontrollplan lägger till stickprovskontroll av bränsleförbrukning, att fastställa internkontrollplanerna för kommunstyrelsens ledningskontor, servicekontor, räddningstjänst samt tekniska kontor
2008 enligt till ärendet hörande bilagor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-19.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-84 450

Antagande av renhållningsordning för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till ny renhållningsordning att gälla från och med år 2009.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om ny renhållningsordning för Norrtälje kommun 2002-06-17, § 156. Nuvarande entreprenörsavtal vad avser insamling av
hushållsavfall upphör 2008-12-31. I arbetet med ny upphandling föreslås en
övergång från insamling i säck till kärl. Diskussioner om detta och förslag till
förändring har funnits under de senaste entreprenaderna.
Förslaget till ny renhållningsordning har varit utställt under tiden 2008-02-01
till och med 2008-02-29.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2008-03-10 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till ny
renhållningsordning att gälla från och med år 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 99 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2008-03-10.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08-480 253

Godkännande av köpekontrakt gällande försäljning av fastigheterna
Större Pan 1, 2,3,4,8 och 9 omfattande före detta Billborgsskolan i Norrtälje.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Centrum Fastigheter i
Norrtälje AB avseende försäljning av fastigheterna Större Pan 1, 2, 3, 4, 8 och
9 omfattande före detta Billborgsskolan i Norrtälje för en köpeskilling av
20 153 000 kronor.
Bakgrund
De före detta skollokalerna i Billborgsskolan, kvarteret Större Pan i centrum av
Norrtälje stad utrymdes sommaren 2007. Fastigheterna har utbjudits till försäljning genom mäklarföretaget Christer Magnusson AB.
Försäljningen har genomförts som ett anbudsförfarande. Det antagna anbudet
är lämnat av Centrum Fastigheter AB. Avsikten är dock att fastigheterna ska
läggas i bolaget Avstampet 3392 AB under namnändring till Billborgsskolan
AB, i vilket även Riflex AB kommer att äga andel.
Kommunen är lagfaren ägare till samtliga fastigheter ingående i Billborgsskolan. Däremot har medel tagits i anspråk från JM Holmers skolfond och Billborgska skolfonden enligt en utredning 1994-09-08. Huruvida medel från försäljningen av fastigheterna skall tillföras ovanstående fonder föreslås utredas i
särskilt ärende.
Tjänstemannaberedning
Mark- och exploateringschef Lars Härlin föreslår i skrivelse 2008-03-20 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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köpekontrakt för en köpeskilling av 20 153 000 kronor, samt att kommunstyrelsen uppdrar till kommunjuristen återkomma med ett särskilt ärende huruvida
medel från försäljningen av fastigheten skall tillföras J M Holmers skolfond
och Billborgska skolfonden.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 100 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till
köpekontrakt med Centrum Fastigheter i Norrtälje AB avseende försäljning av
fastigheterna Större Pan 1, 2, 3, 4, 8 och 9 omfattande före detta Billborgsskolan i Norrtälje för en köpeskilling av 20 153 000 kronor. Arbetsutskottet beslutade för egen del att uppdra till ledningskontoret återkomma med ett särskilt
ärende huruvida medel från försäljningen av fastigheten skall tillföras J M
Holmers skolfond och Billborgska skolfonden med anledning av att medel tagits ur dessa fonder vid inköp av viss tomtmark och uppförande av vissa byggnader ingående i före detta Billborgsskolan.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1638 041

Ramanslag för investeringar inom kommunstyrelsens förvaltningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna ramanslag för investeringar inom kommunstyrelsens förvaltningar i enlighet med verksamhetsplanerna för 2008,
att investeringar som uppgår till 2 Mkr eller mer ska prövas i enlighet med
policy för budgetering och uppföljning avsnitt om investeringar i fasta anläggningar § 2-4,
att uppdra till ledningskontoret att till 2009 revidera policy för budgetering och
uppföljning i enlighet med beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har godkänt verksamhetsplanerna för 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar med undantag av anslag för investeringar. Ledningskontoret fick vid beslutstillfället i uppdrag att återkomma med förslag till rutin.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-03-17 kommunstyrelsen besluta att
godkänna ramanslag för investeringar inom kommunstyrelsens förvaltningar i
enlighet med verksamhetsplanerna för 2008, att investeringar som uppgår till 2
Mkr eller mer ska prövas i enlighet med policy för budgetering och uppföljning avsnitt om investeringar i fasta anläggningar § 2-4, att uppdra till ledningskontoret att till 2009 revidera policy för budgetering och uppföljning i enlighet med beslutet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 94 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17.
____________
Expedieras: Ekonomienheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 08-456 042

Månadsrapport för februari 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna kostnadsrapport för februari 2008 samt att överlämna den till
kommunfullmäktige för kännedom,
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för,
att utöka utbildningsnämndens budgetram med 75 tkr för merkostnader på
grund av ändrat beslut om kostorganisation,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande,
att föra över 985 tkr från barn- och skolnämnden till lokalbanken,
att föra över 174 tkr från utbildningsnämnden och 849 tkr från barn- och skolnämnden till kommunstyrelsen – facklig verksamhet,
att finansiering av ny vattendom för Erken skall ske med utvecklingsanslag i
stället för med eget kapital,
att uppdra åt socialnämnden vidta åtgärder för att minimera underskott för
2008,
att uppdra åt TioHundranämnden vidta åtgärder så att budget inte överskrids
för 2008 samt att återrapportering sker till kommunstyrelsen i samband med
nästa månadsrapport.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Elisabeth Björks yrkande.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Ledningskontoret har upprättat bifogad månadsrapport för kommunen, nämnderna samt de kommunägda bolagen. Utfallet till och med februari för kommunen uppgår till 29.4 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 23.3 mkr före avsättning för pensioner. Nämndernas prognoser avviker negativt mot budget
med 12 mkr. Underskott prognostiseras i TioHundranämnden och socialnämnden samt för skatteintäkter, finansnetto och lokalbank.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-03-19 kommunstyrelsen besluta
att godkänna kostnadsrapport för februari 2008 samt att överlämna den till
kommunfullmäktige för kännedom, att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att utöka utbildningsnämndens
budgetram med 75 tkr för merkostnader på grund av ändrat beslut om kostorganisation, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande,
att föra över 985 tkr från barn- och skolnämnden till lokalbanken, att föra över
174 tkr från utbildningsnämnden och 849 tkr från barn- och skolnämnden till
kommunstyrelsen – facklig verksamhet, att finansiering av ny vattendom för
Erken skall ske med utvecklingsanslag i stället för med eget kapital, att uppdra
åt socialnämnden vidta åtgärder för att minimera underskott för 2008, att uppdra åt TioHundranämnden vidta åtgärder så att budget inte överskrids för 2008
samt att återrapportering sker till kommunstyrelsen i samband med nästa månadsrapport.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 97 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-19. E. Björk yrkade avslag på ledningskontorets två sista att-satser, att arbetsutskottet inbjuder presidierna från socialnämnd och TioHundranämnd för gemensamma diskussioner, samt i övrigt bifall till ledningskontorets förslag.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) avslag på ledningskontorets två sista att-satser,
att arbetsutskottet inbjuder presidierna från socialnämnd och TioHundranämnd
för gemensamma diskussioner, samt i övrigt bifall till ledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Expedieras:
Kf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-41 214

Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheterna del av Libbersmora 1:2 m fl i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet samt
att uttala att åtgärderna i planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därmed inte har
upprättats.
att i det fortsatta planarbetet skall övervägas att området skall försörjas av en
gemensam värmeanläggning.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande att planläggningen
skall avvakta att den fördjupade översiktsplanen för Rimbo är antagen
Bakgrund
Ärendet avser ett förslag till program för fastigheterna del av Libbersmora 1:2
m fl i Rimbo församling. Programmet har upprättats av Tranvik Projekt AB
och varit utsänt på samråd under tiden 2007-01-25-2007-03-09.
Syftet med detaljplanen är att skapa en småhusbebyggelse med 28 småhus och
3 radhus samt servicelokal i anslutning till radhusen.
De i samråden inkomna synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen som
tillsammans med programmet är underlag till upprättandet av detaljplanen.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund
för det fortsatta planarbetet samt att uttala att åtgärderna i planprogrammet inte
bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därmed inte har upprättats.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 85 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17 med Elisabeth Björks 2:a handsyrkande
att det skall övervägas att området skall försörjas av en gemensam värmeanläggning. Avslag på Elisabeth Björks (s) yrkande att planläggningen skall avvakta att den fördjupade översiktsplanen för Rimbo är antagen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) – i första hand – att planläggningen skall avvakta till dess
den fördjupade översiktsplanen för Rimbo är antagen – i andra hand bifall till
förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/Planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse Norrbyle
2:34-36 samt del av Norrbyle 5:1 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet samt
att ändringen avseende fastigheten Norrbyle 5:1 utgår ur förslaget till detaljplan
Bakgrund
Ärendet avser ett förslag till program för fastigheterna Norrbyle 2:34-36 samt
del av Norrbyle 5:1. Programmet har upprättats av arkitekt MSA Ingemar
Stråe på fastighetsägarens uppdrag och varit utsänt på samråd under tiden
2007-05-24-2007-07-13.
Syftet med programmet är att i tidigt skede ange förutsättningar för att ändra
gällande detaljplanen för området. Ändringen avser en omdisponering av
byggrätten för Norrbyle 2:36 så att tre tomtplatser och ett litet grönområde
ändras till två större tomtplatser i vilka grönområdet tas in. På Norrbyle 5:1 föreslogs två nya tomtplatser på ett område som är parkmark i gällande detaljplan.
De i samrådet inkomna synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen som
tillsammans med programmet är underlag till upprättandet av detaljplanen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund
för det fortsatta planarbetet samt att ändringen avseende fastigheten Norrbyle
5:1 utgår ur förslaget till detaljplan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 86 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/Planenheten
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Dnr KS 07-1220 214

Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för fastigheten Söderby-Norrby 2:8 i Söderby-Karl församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet.
Bakgrund
Ärendet avser ett förslag till program för detaljplan för fastigheten SöderbyNorrby 2:8 i Söderby-Karl församling. Programmet har på fastighetsägarens
uppdrag upprättats av K-B Thorins Ark Kontor AB och varit utställt för samråd under tiden 2007-09-11-2007-12-21.
Syftet med programmet är att i tidigt skede tydliggöra förutsättningarna för att
i området bebygga 10 enbostadshus. Området ligger helt inom vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet kommer att tas med i planbestämmelserna, varför föreskrifterna för vattenskyddsområdet kommer att gälla hela detaljplaneområdet. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
De i programsamrådet inkomna synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen
som tillsammans med programmet är underlag till förslaget till detaljplan.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund
för det fortsatta planarbetet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-14, § 87 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17.
____________
Expedieras: Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse för del av
fastigheten Toftinge 1:2 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet,
att uttala att planförslaget inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte behöver upprättas samt
att godkänna förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
att det skall i det fortsatta planarbetet övervägas att området skall försörjas av
en gemensam värmeanläggning.
Bakgrund
Ärendet avser ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Toftinge 1.2 i
Väddö församling.
Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att uppföra ca 29 friliggande
enbostadshus med tillhörande uthus på fastigheten Toftinge 1:2.
De i programsamrådet inkomna synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen, som tillsammans med programmet är underlag till förslaget till detaljplan.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund
för det fortsatta planarbetet, att uttala att planförslaget inte bedömts medföra
någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte
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behöver upprättas samt att godkänna förslag till detaljplan för samråd enligt
PBL 5:20.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 88 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17 med tilläggsyrkande från Elisabeth Björk
och Kjell Jansson att det skall i det fortsatta planarbetet övervägas att området
skall försörjas av en gemensam värmeanläggning.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/Planenheten
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Förslag till detaljplan för del av Furusund 2:1 (vid Ålandsviken) i Blidö
församling, utställningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelse med förslag till revideringar av planförslaget,
att uttala att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte behöver upprättas samt
att godkänna förslag till detaljplan för utställning enligt PBL 5:23.
Bakgrund
Ärendet avser ett förslag till detaljplan för del av Furusund 2:1 i syfte att pröva
lämpligheten av att som tillfällig åtgärd godkänd servicebyggnad till gästhamnen permanentas och att därvid gällande allmän platsmark ändras till kvartersmark för handelsändamål.
De i plansamrådet inkomna synpunkterna redovisas i bilagda samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter grundar sig på en tolkning av att planen skulle
medge en utökad verksamhet utöver den som det tillfälliga bygglovet medger.
Detta är en missuppfattning. Med anledning av synpunkterna har planintentionerna förtydligats i planbeskrivning och bestämmelser med införande av en
tillgänglighetsbestämmelse.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelse med förslag till revideringar av planförslaget,
forts
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att uttala att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte behöver upprättas samt att
godkänna förslag till detaljplan för utställning enligt PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 89 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-17.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/Planenheten
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Dnr KS08-342 174

Frist från brandskyddskontroll, fastigheten Starrmora 1:4, Riala församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att inte tillstyrka en förlängning av fristen för brandskyddskontroll i fastigheten
Starrmora 1:4, Riala församling.
Bakgrund
Fastighetsägaren till rubricerade fastighet har besvärat sig till Statens Räddningsverk och ansökt om att få förlänga intervallen för brandskyddskontroll.
Statens Räddningsverk har hemställt om kommunens synpunkt i frågan om
förlängd frist. Enligt författningssamling SRVFS2005:9 13 § kan Statens
Räddningsverk efter ansökan förlänga fristen för brandskyddskontroll i enskilt
fall om det finns synnerliga skäl.
Tjänstemannaberedning
Räddningstjänsten har i skrivelse 2008-02-22 anfört att man inte anser att det
föreligger synnerliga skäl till att förlänga fristen för brandskyddskontroll i fastigheten.
Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen besluta att inte tillstyrka en förlängning av fristen för brandskyddskontroll i fastigheten Starrmora 1:4, Riala
församling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 90 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2008-02-22.
__________
Expedieras:
Räddningstjänsten
Justerandes sign
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Dnr Ks 08-280 511

Lokala trafikföreskrifter innebärande gågator på Stora Brogatan, Stora
Torget, Posthusgatan och Tillfällegatan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar :
– med stöd av Trafikförordningen (1998.1276) 10 kap 1 § andra stycket punkt
2 och 17 och 3 § första stycket punkt 1a och b att Stora Brogatan skall vara gågata mellan Hantverkaregatan och Stora Torget,
att Bolkavägen mellan Posthusgatan/Tillfällegatan och kvarteret Norra Bergets
och kvarteret Venus södra tomtgränser skall vara gågata,
att Tillfällegatan mellan Bolkavägen och Lilla Brogatan skall vara gågata,
att Stora Torgets körbana, Posthusgatan, Öströms gränd och Nils Ferlins gränd
skall vara gågata,
att föreskriften träder i kraft den 31 maj 2008 och upphör den 31 augusti 2008,
att under samma tid upphör tidigare beslut om gårdsgata med dnr TSN 05275 511, TSN 05-415 511, TSN 05-414 511, TSN 06-328 511, TSN 06329 511, TSN 06-331 511, och berörd del av TSN 05-497 511 att gälla,
att under samma tid upphör tidigare beslut om tidsbegränsad parkering med
dnr TN 02-143 511 och TSN 06-154 511 att gälla, samt
att försöket med gågata under sommaren 2008 skall utvärderas.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget tilläggsyrkande.
forts
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-14

26

KS § 106 forts
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga.
Bakgrund
Norrtälje Köpmannaförening ansöker i skrivelse daterad den 21 februari 2008
om att Stora Brogatan, delen mellan Hantverkaregatan och Stora torget, Stora
torgets körbana, Posthusgatan och Tillfällegatan, delen mellan Bolkavägen och
LillaBrogatan skall vara gågata under juni-augusti 2008. Även kommunens
handikappråd har den 27 februari 2008 inkommit med en ansökan om gågata. I
det kommunala handikapprogrammet punkt 2.4.14 står även ”För att förbättra
framkomligheten bör innerstaden göras till gågata året runt”.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2008-03-07 kommunstyrelsen besluta att Stora Brogatan skall vara gågata mellan Hantverkaregatan och Stora Torget, att Bolkavägen mellan Posthusgatan/Tillfällegatan och
kvarteret Norra Bergets och kvarteret Venus södra tomtgränser skall vara gågata, att Tillfällegatan mellan Bolkavägen och Lilla Brogatan skall vara gågata,
att Stora Torgets körbana, Posthusgatan, Öströms gränd och Nils Ferlins gränd
skall vara gågata, att föreskriften träder i kraft den 31 maj 2008 och upphör
den 31 augusti 2008,att under samma tid upphör tidigare beslut om gårdsgata
med dnr TSN 05-275 511, TSN 05-415 511, TSN 05-414 511, TSN 06328 511, TSN 06-329 511, TSN 06-331 511, och berörd del av TSN 05497 511 att gälla, att under samma tid upphör tidigare beslut om tidsbegränsad
parkering med dnr TN 02-143 511 och TSN 06-154 511 att gälla, samt att försöket med gågata under sommaren 2008 skall utvärderas.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-02, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2008-03-07. Socialdemokraterna
reserverar sig och lämnar skriftlig protokollsanteckning.
forts
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Beslutande sammanträde
Yrkande:
Kjell Jansson (m) - bifall arbetsutskottets förslag, avslag på Elisabeth Björks
tilläggsyrkande.
Elisabeth Björk (s) - bifall till förslaget med följande tillägg: att Badstugatan
snarast anpassas för de gåendes villkor.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
_________

Expedieras:
Tekniska kontoret
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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
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.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga.
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.

forts
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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.
Med anledning av kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss 2008-03-31, §
124 föreligger tjänsteskrivelse undertecknad av kommundirektör Lilian Eriksson och barn- och skolchef Ulf Gustavsson, daterad 2008-04-11.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-26. Socialdemokraterna reserverade sig och
lämnade skriftlig protokollsanteckning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-03-17, § 62 föreslagit kommunfullmäktige besluta att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo från den 1 augusti
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2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Bålbro
friskola, samt beslutade för egen del - under förutsättning av fullmäktiges beslut 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.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008-03-31, § 124 beslutat att enligt 5 kap 36 § kommunallagen minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt bilaga.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till kommundirektörens och barn- och skolchefens
tjänsteskrivelse 2008-04-11.
Olle Jansson (s) – I första hand återremiss. I andra hand avslag till förslaget.
Bertil Karlsson (v) – avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras
idag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till tjänsteskrivelse, daterad 2008-04-11 och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla densamma.
__________
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Dnr KS 08-319 603

Förfrågan från Grindenhetens rektor om kommunens godkännande att
uthyra skollokaler, innebärande nedläggning av Grindskolan i kommunal
regi
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ner Grindenhetens grundskola från den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Grindenhetens friskola.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt 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
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.
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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.
Med anledning av kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss 2008-03-31, §
125 föreligger tjänsteskrivelse undertecknad av kommundirektör Lilian Eriksson och barn- och skolchef Ulf Gustavsson, daterad 2008-04-11.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-03-06, § 59 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-02-26. Socialdemokraterna reserverade sig och
lämnade skriftlig protokollsanteckning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-03-17, § 63 föreslagit kommunfullmäktige besluta att lägga ner Grindenhetens grundskola från och med den
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1 augusti 2009, under förutsättning att skolverket godkänner ansökan om start
av Grindenhetens friskola, samt beslutat för egen del 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.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008-03-31, § 125 beslutat att enligt 5 kap 36 § kommunallagen minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt bilaga.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till kommundirektörens och barn- och skolchefens
tjänsteskrivelse 2008-04-11.
Olle Jansson (s) – I första hand återremiss. I andra hand avslag till förslaget.
Bertil Karlsson (v) – avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras
idag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till tjänsteskrivelse, daterad 2008-04-11 och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla densamma.
__________
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Dnr KS08-307 805

Bidrag till föreningen Rimbo Ryttare för uppförande av stall, borgensåtagande samt tillskapande av industrimark i Vallby, Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar – under förutsättning att föreningen beviljas erforderliga bygglov att under förutsättning att avflytt sker från befintlig byggnad (stallet) på fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 under år 2008 medge borgensåtagande om 6 000
tkr till förmån för föreningen Rimbo Ryttare för uppförande av byggnader för
föreningens verksamhet på fastigheten Rimbo-Vallby 5:95,
att bevilja 4 500 tkr i bidrag till Ridklubben Rimbo Ryttare för föreningens
uppförande av stallbyggnad med utbetalning av halva summan då halva stallet
uppförts och resterande del då stallet färdigställts och
att finansiering sker med eget kapital.

2.

Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning att föreningen beviljas erforderliga bygglov –
att uppdra till tekniska kontoret att säga upp hyresavtalet för stallet med föreningen med avflytt senast under år 2008,
att bevilja tekniska kontoret investeringsanslag om 760 tkr för rivning av ekonomibyggnad på fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 då avflytt skett,
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar,
att uppdra åt ledningskontoret att teckna arrendeavtal med föreningen på 20 år
med en arrendeavgift på 1 000 kr per år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-04-14

35

KS § 109 forts
Bakgrund
I Vallby i Rimbo finns planlagd industrimark vid den östra infarten. På marken
ligger idag en stor ekonomibyggnad som nyttjas som stall och ridverksamhet.
Annan mark inom området används till betesmark för hästar.
Tekniska nämnden beslutade 1997-06-12, § 81 att uppdra till tekniska kontoret
att teckna ett rivningskontrakt med Ridklubben Rimbo Ryttare på de ytor (max
300 m2) som tidigare hyrts ut till Lotta skoglund, samt att kontraktstiden skall
gälla från 1991-07-01 och i 2 år med 3 månaders förlängning. En uthyrning
med rivningskontrakt var aktuell eftersom byggnaden planerades att rivas då
behov av mark för företagsetableringar blev aktuell.
För att kunna uppfylla den etableringsgaranti som beslutats för år 2008 krävs
disponibel industrimark. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att tillsammans
med kultur- och fritidskontoret bereda ett ärende med förslag till lösning av
behovet av industrimark utan att ta bort möjligheten till ridverksamhet i Rimbo.
I samband med frågan om att tillgängliggöra industrimark har frågan om placering av ett ridhus som Rimbo ryttarförening önskar uppföra diskuterats. Ett
förslag finns nu att ridklubben kan placera sitt planerade nya ridhus på kommunal mark invid banvallen och att klubben dessutom kan få möjlighet att
uppföra ett stall på denna plats.
Även om avsikten med ett rivningskontrakt är en kortsiktig förhyrning utan
besittningsrätt eller rätt till ersättningslokaler bedöms ridklubbens verksamhet
ha funnits på platsen under relativt lång tid och vara så väl etablerad att visst
stöd för omlokalisering kan vara aktuell.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat föreningens begäran om bidrag och
har föreslagit fullmäktige anslå 4 500 tkr som bidrag för uppförande av stallbyggnad. Nämnden själv har beslutat att utöka anläggningsstödet till föreningen med 80 tkr till totalt 200 tkr att finansieras inom nämndens driftbudgetram.
Ytterligare medel för stall eller andra lokaler för uthyrning till hästägare eller
annan hästverksamhet bedöms inte rymmas i ett kommunalt bidrag. Förening
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en har därför begärt en kommunal borgen på 6 mkr för att kunna ta upp lån för
ridhus m m på anvisad mark som föreningen föreslås få disponera genom ett
arrendeavtal på 20 år och ett årligt arrende på 1 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret, tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret har i
gemensam skrivelse 2008-04-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda
skäl att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta – under förutsättning att föreningen beviljas erforderliga bygglov - att under förutsättning
att avflytt sker från befintlig byggnad (stallet) på fastigheten Rimbo-Vallby
5:91 under år 2008 medge borgensåtagande om 6 000 tkr till förmån för föreningen Rimbo Ryttare för uppförande av byggnader för föreningens verksamhet på fastigheten Rimbo-Vallby 5:95, att bevilja 4 500 tkr i bidrag till Ridklubben Rimbo Ryttare för föreningens uppförande av stallbyggnad med utbetalning av halva summan då halva stallet uppförts och resterande del då stallet
färdigställts och att finansiering sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta – under förutsättning att föreningen beviljas erforderliga bygglov – att uppdra till tekniska kontoret att säga upp hyresavtalet för
stallet med föreningen med avflytt senast under år 2008, att bevilja tekniska
kontoret investeringsanslag om 760 tkr för rivning av ekonomibyggnad på fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 då avflytt skett, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att uppdra åt ledningskontoret att teckna arrendeavtal med föreningen på 20 år med en arrendeavgift på
1 000 kr per år.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-09, § 102 föreslagit enligt
gemensam skrivelse 2008-04-07 från ledningskontoret, tekniska kontoret och
kultur- och fritidskontoret.
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Dnr KS07-1202 455

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av föreslagen utbyggnad av sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge avfallsanläggning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel för genomförande av föreslagen utbyggnad av sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge Avfallsanläggning till en kostnad
av 11 900 tkr och
att finansiering av investeringen skall ske via renhållningskollektivet.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra åt tekniska chefen att godkänna förfrågningsunderlag samt anta anbud för investeringsarbetena.
Bakgrund
Projektet avser utbyggnad av befintlig sorterings- och mellanlagringsyta samt
en ny lakvattendamm på Salmunge avfallsanläggning.
Avfallsverksamhet har bedrivits på den nya anläggningen sedan år 2000. På
anläggningen tas olika avfallsslag emot för omlastning, mellanlagring och deponering. På fastigheten finns även en bemannad återvinningscentral.
Idag sker lagring av impregnerat trä, ris, övrigt träavfall och däck utspritt på
olika platser på anläggningen och ytorna som dessa material lagras på uppfyller inte kraven för lagring enligt anläggningens tillstånd.
Den föreslagna utbyggnaden medför att de volymer som anläggningen har tillstånd för kan lagras och behandlas mer effektivt och ekonomiskt.
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En ny lakvattendam krävs för att klara de ökade volymerna av vatten i form av
nederbörd och en pressvattenplatta som är kopplad till en sluten tank planeras
att byggas. Detta för att insamlande fordon av hushållsavfall ska kunna tömma
sina tankar med pressvatten som kan omhändertas och renas.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2008-04-07 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för genomförande av föreslagen utbyggnad av sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge Avfallsanläggning till en kostnad av 11 900 tkr och
att finansiering av investeringen skall ske via renhållningskollektivet. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till tekniska chefen att godkänna
förfrågningsunderlag samt anta anbud för investeringsarbetena.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-09, § 103 föreslagit enligt ledningskontoret/tekniska kontorets skrivelse 2008-04-07.
__________
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Dnr Ks 07-561 355

Ansökan om investeringsmedel för anläggande av nya vatten- och avloppsledningar till Kapellskär och Gräddö
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 151 800 tkr i investeringsmedel för utförande av VA-ledningar till
Kapellskär och Gräddö,
att finansiering sker via VA-kollektivet.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till tekniska kontoret att uppta förhandlingar med Stockholms Hamn
AB om övertagande av befintligt och nybyggt avloppsreningsverk i Kapellskär.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2008, § 12 att anta program för
utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2008-2030.
En av förutsättningarna för genomförande av detta program är att VAledningarna till Kapellskär och Gräddö byggs. Tekniska kontoret har genomfört en detaljstudie av ledningssträckning och en kostnadsberäkning av investeringen.
Gräddö försörjs idag med grundvatten som under sommaren måste ransoneras
vilket har gjort att alla som önskar kommunal anslutning inte har kunnat få detta.
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Vägverket är positiva till att förlägga ledningarna i vägområdet för E18 och för
att säkerställa ledningarnas rätt begärs ledningsrätt för hela sträckan via Lantmäteriet. Geotekniska undersökningar och detaljprojektering skall nu utföras
och åtföljas av entreprenadupphandling.
Arbetena beräknas starta i oktober 2008 och avslutas under 2010.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2008-03-27 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 151 800 tkr i
investeringsmedel för utförande av VA-ledningar till Kapellskär och Gräddö,
att finansiering sker med egna medel. Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att uppdra till tekniska kontoret att uppta förhandlingar med Stockholms Hamn
AB om övertagande av befintligt och nybyggt avloppsreningsverk i Kapellskär.
__________
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Protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunfulläktiges sammanträde 2008-03-03.
Kommunstyrelsen 2008-03-03 och 2008-03-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-06.
__________
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Anmälan om delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna lägges till handlingarna.
Bil 1 Dnr KS 08-31 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 9-12 2008
Bil 2 Dnr KS 08-132 002
Delegationsbeslut vecka 10 och 12 2008 avseende planärenden; Olivera Boljanovic
Bil 3 Dnr 08-384 023
Delegationsbeslut angående uppsägning av tjänst
Bil 4 Dnr 08-472 002
Delegationsbeslut ang beslutsattestant och beslutsattestants ersättare under
2008
__________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Dnr KS 07-1613 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning
Dnr KS 07-985 534
Länsstyrelsens beslut avseende utbyggnad av kommunal IT-infrastruktur i
Norrtälje kommun – etapp 3
Dnr KS 03-980 534
Länsstyrelsens beslut avseende utbyggnad av kommunal IT-infrastruktur i
Norrtälje kommun
Avfall Sverige – Nyhetsbrev 5 2008
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 08:21; Ny lag om detaljhandel
med nikotinläkemedel
Statens strålskyddsinstitut; SSI:s tillståndshantering för uranprospektering
Socialstyrelsen; Meddelandeblad, februari 2008; Ytterligare medel till ett varaktigt stöd för anhöriga
Dnr KS 08-08 100
Skrivelse till Utbildningsdepartementet ; Yttrande – Betänkande SOU
2007:101. Tydlig och öppen – Förslag till en stärkt skolinspektion
Dnr KS 07-1664 700
Skrivelse till Socialdepartementet; Yttrande över SOU 2007:82 ”Samordnad
och tydlig tillsyn av socialtjänsten”
Naturvårdsverket; Kommunerna och friluftslivet
Dnr KS 08-245 109
Tullverkets ”Vision 2012”
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Dnr KS 07-392 739
TioHundranämnden; Individrapport av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, per den 31 december 2007
Dnr KS 07-1811 024
Yttrande till Socialdepartementet – Promemoria S2007/11088/SF – Ettårsgräns
för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning
Dnr KS 07-1810 026
Yttrande till Socialdepartementet – Promemoria S2007/11032/SF – Införandet
av en rehabiliteringskedja
Dnr KS 08-316 355
Veolia vattens månadsrapport för februari månad från driftentreprenad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun
Miljörådets protokoll från sammanträdet 2008-01-28
Roslagsbostäders styrelseprotokoll från 2008-02-11
Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll från 2008-03-13
__________
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