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Beslutande

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 13.00-15.45
16.00-16.05
Enligt förteckning
18.00-18.40

Övriga deltagande

Sören Karlsson, t f kommundirektör
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

195-241

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
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Elisabeth Björk (s)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-09-15
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Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn
LEDAMÖTER
Kjell Jansson
Mats Hultin
Ann S Pihlgren
Göran Pettersson
Berit Jansson
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Åke Malmström
Elisabeth Björk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Aleksandar Srndovic
Bertil Karlsson
OBSERVATÖR
Mats Dannewitz-Linder
ERSÄTTARE
Lotta Lindblad-Söderman
Birgitta Lagerlund
Kjell Johansson
Ingmar Wallén
Åsa Wärlinder
Kurt Pettersson
Christina Frisk
Alf Werlinder
Kerstin Bergström
Mats Buhre
Margareta Lundgren
Kristian Krassman
Lenneke Sundblom
ERSÄTTARE OBSERV.
Ingrid Landin
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KS § 195
Information
Kl 13.00-15.45 informerar advokat Jan Andersson, advokatbyrå Jens Pedersen
om LOU (Lagen om offentlig upphandling)
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 196
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 16 september
2008, kl 13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-44 214

Godkännande och antagande av detaljplan för del av Skebo 1:106 och
1:316 i Ununge 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.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Skebo 1:106 och 1:316 i Ununge församling.
Bakgrund
Ett program för detaljplanearbete i syfte att möjliggöra uppförandet av 14 villor eller parhus öster om herrgården i Skebo Bruk upprättades i december
2006. Samråd kring programmet skedde vårvintern 2007 och 11 yttranden inkom till kommunen. Synpunkterna under samrådet innebar att frågor kring trafiksäkerheten, placering av transformator, värmeförsörjning, anslutning av
herrgården till va-nätet, sophantering samt bebyggelsens anpassning till den
befintliga kulturmiljön utreddes vidare. Synpunkterna ledde även till att en
fladdermusinventering genomfördes sommaren 2007.
Ett detaljplaneförslag arbetades fram och samråd kring förslaget skedde under
hösten 2007. Under samrådstiden inkom 9 yttranden. Detaljplaneförslaget
ställdes ut under tiden 29 april till och med den 20 maj 2008. Under utställningstiden har 6 yttranden inkommit. Endast tekniska kontoret har kvarvarande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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invändningar mot planförslaget. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med anledning av deras synpunkter.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-05-26 redovisat synpunkter och kommentarer. 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 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-06-25, § 180 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-05-26.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1044 214

Godkännande och antagande av detaljplan för del av Tälje 4:60 (kv Siktet) i Norrtälje stad
Beslut
Ledamöterna Mats Hultin (m) Alexander Srndovic (s) och Hanna Stymne Bratt
(s) samt ersättarna Kurt Pettersson (c), Birgitta Lagerlund (m) Christina Frisk
(fp), Alf Werlinder (kd) Lenneke Sundblom (s) och Kerstin Bergström (s) anmäler jäv. Kjell Johansson (m), Mats Buhre (s) och Margareta Lundgren (s)
tjänstgör.
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.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Tälje 3:60 (kv Siktet) i Norrtälje stad.
Bakgrund
Förslaget avser ett L-format loftgångshus i tre våningar för ungdomsboende
med 21 lägenheter.
Erinringar har lämnats av grannar i intilliggande villakvarter med huvudsynpunkten att den föreslagna bebyggelsen är för stor, ger insyn och skuggar för
mycket. Med hänvisning till kontorets kommentar lämnas dessa erinringar utan
åtgärd. Synpunkter från bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret tas in i
det reviderade planförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Planförslaget, som upprättats på uppdrag av Stiftelsen Roslagens Sparbanks
Ungdomsboende i Roslagen i samråd med ledningskontoret har hållits utställt
under tiden 8-29 april 2008.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-05-16 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer. 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
5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 222 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-05-16.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-113 107

Ändring av ägardirektiv för TioHundra AB
Beslut
Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänt ägardirektiv för TioHundra AB ändras på sid 5, under rubriken
Bolagsstämma, så att ordet ”mars” byts ut till ”april”.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008-02-18, § 9 godkänt förslag till
ägardirektiv för TioHundra AB och rekommenderat kommunalförbundet att
anta direktivet.
Landstingsfullmäktige som ska godkänna samma ägardirektiv har vid landstingsstyrelseberedningen ändrat tidpunkt för när årsstämma ska hållas från
mars till april under förutsättning att kommunfullmäktige fattar samma beslut.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänt ägardirektiv för TioHundra AB
ändras på sid 5 under rubriken Bolagsstämma så att ordet ”mars” byts ut till
”april”.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-06-25, § 192 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-13.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1012 111

Förslag till ny valdistriktsindelning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå länsstyrelsen i Stockholms län att anta ny reviderad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun i enlighet med nedanstående beskrivning med
bilagor,
att namnsätta distrikten i Norrtälje stad och Rimbo enligt bilaga 2,
att uppdra till ledningskontoret komplettera beslutet till länsstyrelsen med digitalt kartmaterial.
Bakgrund
Ledningskontoret har gjort en översyn av valdistriktsindelningen i Norrtälje.
Förslaget har redovisats och diskuterats under hand med val- och demokratinämnden och förslaget har varit översänt till länsstyrelsen för underhandssynpunkter.
Valmyndigheten uppmanar valnämnderna att namnge distrikten med namn
som i första hand ska underlätta för de röstande med lokalkännedom att förstå
vilket område som avses bara genom att läsa namnet. I förslaget föreslås namn
på Norrtälje stads distrikt samt Rimbos tre distrikt.
Nedanstående förändringar föreslås i distriktsindelningen:
Norrtälje tätort
Kvarteret Cypressen förs över från distrikt 0107 till distrikt 0106
Kvarteret Vulkanus förs över från distrikt 0105 till distrikt 0111

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Distrikt 0102, Flygfältet, utökas söderut ner till E18 från distrikt 2301, Frötuna
Detta berör kvarteret Skridskon samt ett antal fastigheter med beteckning Görla respektive Östhamra. Anledning till denna förändring är att valdistrikt Frötuna ökar och blir för stort.
Hallstavik
Gränsen mellan Hallsta norra och Hallsta södra flyttas till Uppsalavägen och
distriktet Hallsta södra namnändras till Hallsta Centrum. Denna förändring berör ett antal fastigheter med beteckning Hallsta.
Herräng
Fastigheter med beteckning Utsund förs över från distrikt 0504 Häverö till
distrikt 0503, Herräng. Anledningen till denna förändring är att motverka att
valdistriktet Herräng blir för litet.
Rimbo
Distriktet 1002 Rimbo södra, utökas österut på bekostnad av distrikt 1003,
Rimbo ombygd, som annars blir för stort. Berörda fastigheter är kvarteren
Ringduvan, Vägmästaren, Fältet, Banmästaren samt några fastigheter med beteckning Rimbo-Vallby.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i yttrande 2008-06-02 till val- och demokratinämnden
föreslagit kommunfullmäktige föreslå länsstyrelsen besluta att anta ny reviderad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun i enlighet med nedanstående beskrivning med bilagor, att namnsätta distrikten i Norrtälje stad och Rimbo enligt bilaga 2, att uppdra till ledningskontoret komplettera beslutet till länsstyrelsen med digitalt kartmaterial.
Politisk beredning
Val- och demokratinämnden har behandlat ärendet 2008-06-12, § 15 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-02.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-06, § 213 föreslagit enligt valoch demokratinämndens förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-674 050

Antagande av policy för upphandling i Norrtälje kommun samt anvisningar
Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad policy för upphandling i Norrtälje kommun.

2.

Kommunstyrelsen beslutar::
att anta anvisningar för upphandling i Norrtälje kommun,
att uppdra åt ledningskontoret att bilda ett upphandlingsråd för samordning av
upphandlingsfrågorna.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmän för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning.
Bakgrund
Upphandling är en strategiskt viktig fråga för kommunen. En central fråga för
att bidra till en tydlig ekonomistyrning och för kommunens trovärdighet inför
näringslivet.
Tidigare policy uppdateras i samband med att den nya lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster trädde i kraft den 1 januari 2008.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Som stöd för upphandlingsarbetet inom kommunen har ledningskontoret tagit
fram styrdokument för att säkra handläggning, höja kvaliteten och öka rättssäkerheten vad gäller inköp och upphandling.
De dokument som ingår är
- Policy för upphandling i Norrtälje kommun
- Anvisningar för upphandling i Norrtälje kommun
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-04-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policy för upphandling i Norrtälje
kommun. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att anta anvisningar
för upphandling i Norrtälje kommun, att uppdra åt ledningskontoret att bilda
ett upphandlingsråd för samordning av upphandlingsfrågorna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-04-30, § 123 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-04-18.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-05-12, § 116 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-05-28, § 161 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-04-18 med följande revideringar: I meningen
”Förfrågningsunderlag bör där det så är lämpligt utformas så att små och medelstora företags intressen inte missgynnas” skall ordet bör bytas ut mot skall.
Meningen ”Relevanta miljökrav skall ställas vid all upphandling” strykes och
skall ha följande lydelse. ”Miljökrav skall ställas och vara anpassade till kommunens övergripande styrdokument”.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-09, § 143 att återremittera ärendet till
arbetsutskottet.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-08, § 212 beslutat enligt arbetsutskottets förslag 2008-05-28, § 161. Socialdemokraterna lämnar skriftlig bilaga.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – enligt skiftlig
bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1207 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga motionsredovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid
skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.
Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning
Tjänstemannaberedning
Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 239 beslutat att lägga redovisningen till handlingarna.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-356 020

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) om avtackande av
före detta kommunala medarbetare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att önskemålet redan är tillgodosett anse motionen vara
besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-03, §
82. I motionen föreslås att kommunen tar fram en manual för formell högtidlig
avtackning för kommunala medarbetare som arbetat längre än 15 år.
Enligt tidigare fullmäktigebeslut belönas för närvarande anställda efter en
sammanlagd anställningstid av 25 år. Anställd som slutar efter minst 10 års anställningstid får en gåva med anknytning till kommunen.
Enligt gällande riktlinjer delas belöning för anställda efter 25-års anställning ut
vid en gemensam årlig fest i december. Utdelning av gåvor då anställda slutar
efter minst 10 års anställning organiseras av respektive förvaltning. Detta innebär att anställda som arbetat mellan 10-24 år redan idag högtidligen avtackas
av kommunen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att önskemålet redan är
tillgodosett avslå motionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 236 föreslagit
Justerandes sign
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enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-18.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS06-107 623

Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) angående översyn av tilllämpningsregler för skolskjutsgränser
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att barn- och skolnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen
(ledningskontoret) se över nuvarande avståndsregler och vid behov föreslå
ändringar samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-13, §
19. I motionen föreslogs att kommunen utreder reglerna beträffande skolskjutsgränser och att utredningen tar hänsyn till den nya trafiksituationen som
barn och ungdomar utsätts för på sin skolväg. Vidare föreslås att kommunen i
utredningen beaktar barn- och checklistan som är tagen i barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden beslutade vid sammanträde 2007-04-24, § 36 att anse
motionen vara besvarad då skolskjutsfrågan kommer att behandlas i och med
att kommunens ledningskontor utarbetar ny skolpeng.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-18 anfört att kommunfullmäktiges
beslut om avståndsregler mellan hem och skola fattades år 1975. Det kan därför finnas skäl att utreda och vid behov revidera nuvarande regelsystem.
Justerandes sign
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Ledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att barn- och skolnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen (ledningskontoret) se över nuvarande avståndsregler och vid behov
föreslå ändringar samt att därmed anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 240 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-18.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att motionen
bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 205

21

Dnr KS06-803 012

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) om bostadskooperativ hyresrätt
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionären lämnat ska behandlas i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-18, §
318. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge Roslagsbostäder i uppdrag att inom ramen för blivande nyproduktion även införa den bostadskooperativa hyresrätt som upplåtelseform.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-07-18 att Roslagsbostäder AB ingår i
kommunens bolagskoncern och att alla aktier i bolaget ägs av moderbolaget
Norrtälje Kommunhus AB (NKAB). Kommunen är ensam aktieägare i moderbolaget och äger därför indirekt Roslagsbostäder AB. Kommunen utövar sin
ägarroll genom moderbolaget. Om moderbolaget vill ändra inriktning på
Roslagsbostäder AB, till exempel genom att införa den bostadskooperativa hyresrätten som upplåtelseform, kan moderbolaget besluta om nya ägardirektiv
och ny bolagsordning på Roslagsbostäder AB:s bolagsstämma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

22

KS § 205 forts
Enligt kommunallagen är både moderbolaget och Roslagsbostäder AB skyldiga att begära kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas, t e x ägardirektiv eller bolagsordning.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionären lämnat ska behandlas i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 241 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-18. Socialdemokraterna yrkade att motionen
i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att motionen
bifalles och i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 206
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Dnr KS07-127 012

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) om ny bostadspolitik i
Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionären lämnat ska behandlas i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-03-05, §
15. I motionen föreslås att Roslagsbostäder får i uppdrag att undersöka intresset för en utveckling av boendedemokratin genom ombildning till bostadsrättsföreningar där det finns majoritet för detta samt att Roslagsbostäder får i
uppdrag att förbereda en nyproduktion som minst motsvarar antalet ombildade
lägenheter.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-07-17 att Roslagsbostäder AB ingår i
kommunens bolagskoncern och att alla aktier i bolaget ägs av moderbolaget
Norrtälje Kommunhus AB (NKAB). Kommunen är ensam aktieägare i moderbolaget och äger därför indirekt Roslagsbostäder AB. Kommunen utövar sin
ägarroll genom moderbolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

24
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Om dotterbolaget vill ändra inriktning på Roslagsbostäders verksamhet kan
moderbolaget besluta om nya ägardirektiv och ny bolagsordning på dotterbolagets bolagsstämma.
Enligt kommunallagen är både moderbolaget och Roslagsbostäder AB skyldiga att begära kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas, t e x ägardirektiv eller bolagsordning.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionären lämnat ska behandlas i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 242 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-17. Socialdemokraterna yrkade – att motionen i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att motionen
bifalles och i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige..
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 207

25

Dnr KS07-755 114

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) och Olle Jansson (s) ang
grannstödjare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till pågående arbete inom BRÅ och Rikspolisstyrelsens
handlingsplan – Samverkan Polis och kommun, anse motionen vara besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-05-07, §
87. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ser över möjligheterna att initiera ett projekt, liknande en verksamhet som finns i flera Stockholmsförorter,
som kallas grannstöd.
Tjänstemannaberedning
Räddningstjänsten har i skrivelse 2008-06-16 beskrivit verksamheten grannstödjare, som är en verksamhet som bedrivs i Stockholms län för att begränsa
brott och skador inom områdena bostad, bil och båt.
Räddningstjänsten anser att förslaget med grannstödjare är bra, men att ett sådant förslag skall tas tillvara och diskuteras i det lokala brottsförebyggande råd
som är kommunens forum och samverkansorgan men inte som ett enskilt projekt som initieras av kommunen.
Räddningstjänsten har på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till pågående arbete inom
BRÅ och Rikspolisstyrelsens handlingsplan – Samverkan Polis och kommun,
anse motionen vara besvarad.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

26

KS § 207
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 243 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2008-06-16.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 208

27

Dnr KS07-759 253

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om att vid försäljning av
byggklara tomter via mäklare, även nödvändigt kartmaterial för nybyggnad ska ingå i köpet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteutlåtande 2008-05-19 anse
motionen vara besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-05-07, §
91. I motionen föreslås att vid försäljning av byggklara tomter via mäklare,
även nödvändigt kartmaterial för nybyggnad ska ingå i köpet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret, mark och exploatering har i skrivelse 2008-05-19 yttrat sig
över motionen och anför bland annat att man anser det vara olämpligt att baka
in kostnaden för nybyggnadskarta i priset på tomten. Kontoret anser att detta är
en kostnad som i första hand bör hänföras till bygglovskostnaderna. Däremot
är ledningskontoret positiv till att klargöra förhållandena ännu tydligare än
idag. Detta föreslås ske på så sätt att i köpekontraktet anges huruvida nybyggnadskarta krävs eller inte. För att spara tid i bygglovsprocessen föreslås vidare
att ledningskontoret hos bygg- och miljökontoret beställer nybyggnadskarta för
försäljningsaktuella tomter där så krävs. Detta kan normalt ske när detaljplan
har antagits och tomterna är avstyckade. I köpekontraktet anges att det åligger
köparen att ansöka om nybyggnadskartan hos bygg- och miljökontoret samt att
betala gällande avgift.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

28
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Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteutlåtande 2008-05-19
anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 244 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-05-19.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 209

29

Dnr KS07-774 761

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående aktiv
narkotika prevention
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att det saknas rättsligt stöd för kommunen att ansvara för www.sattditlangaren.se
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-05-07, §
93. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ser över möjligheten att ta över
ansvaret för www.sattditlangaren.se.
Socialkontoret har i yttrande till socialnämnden anfört att socialkontoret arbetar gemensamt med den lokala polismyndigheten för att minska langningen i
Norrtälje kommun. Framförallt sker detta genom förebyggande arbete genom
samarbete mellan socialkontorets fältsamordnare och polismyndigheten. Socialnämnden föreslås besluta att avslå Jan E Johanssons förslag att Norrtälje
kommun tar över ansvaret för www.sattditlangaren.se. Socialnämnden beslutade 2008-06-26, § 283 enligt kontorets förslag.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-17 tillstyrkt socialnämndens förslag
och föreslår att beslutet förtydligas på så sätt att det framgår att det saknas
rättsligt stöd för en kommun att driva en sådan hemsida.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 245 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-17.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 210

30

Dnr KS07-930 600

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande musikutbildning för barn
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2008-06-17, § 58 avslå
motionen.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-06-18. I
motionen föreslås att Norrtälje kommun startar en ”barnens musikklubb” där
barn från 4 år får möjlighet att ta del av den musikaliska gestaltningen, både
med instrument och sång. Att starta en ”barnens musikklubb” med susukimodellen som röd tråd ger också en förskola till Musikskolan dit barnen sedan
kan söka sig vidare. Susukimodellen går ut på att lära barn att spela instrument
på liknande sätt som barn lär sig prata. Motionären föreslår att Norrtälje kommun ser över möjligheterna att initiera en försöksverksamhet likt den ovan beskrivna.
Barn- och skolförvaltningen har i yttrande anfört att förvaltningschefen i februari 2008 fick i uppdrag att utveckla och genomföra en process och dialog där
nämndens politiker, rektorer och de fackliga organisationerna alla var delaktiga
i framtagningen av de nya målen för musikskoleverksamheten.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av verksamheter liknande ”barnens musikklubb” ligger utanför det uppdrag som barn- och skolnämnden beslutat om beträffande gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.
Barn och skolnämnden beslutade vid sammanträde 2008-06-17, § 58 att avslå
motionen.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

31

KS § 210 forts
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till barnoch skolnämndens beslut 2008-06-17, § 58 avslå motionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-01.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 211

32

Dnr KS07-931 760

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående garanterad vård till missbrukare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till att motionärens förslag
om garanterad vård till missbrukare redan tillgodoses i Norrtälje kommun.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2007-06-18, §
117. I motionen föreslås att Norrtälje kommun initierar en försöksverksamhet
med vårdgaranti för missbrukare.
Socialnämnden har 2008-06-26, § 284 konstaterat att missbruksvården i kommunen uppfyller motionärens önskemål. Socialkontoret beskriver i sitt tjänsteutlåtande att personer som är motiverade att söka hjälp för sitt missbruk, alltid
får behandling i någon form. Individuella behandlingsplaner upprättas alltid för
dessa personer. Socialkontoret har sedan 2007 initierat vårdprogrammet
GARBO (gemenskap, arbete, rehabilitering och bostad). GARBO har en egen
12-stegsverksamhet och i den kontinuerliga eftervården finns ett nära samarbete med beroendemottagningen. Inom vårdprogrammet finns även en anställd
vars uppdrag är att lotsa unga missbrukare mot praktik, arbete och studier.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-07-17 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

33
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med hänvisning till att motionärens förslag om garanterad vård till missbrukare
redan tillgodoses i Norrtälje kommun.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 247 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-17. Socialdemokraterna yrkade bifall till motionen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 212

34

Dnr KS07-1589 370

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) m fl angående utbyggnad
av vindkraft
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionärerna lämnat ska behandlas i moderbolaget
Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde 2007-11-05, § 204. I motionen föreslås att Norrtälje
Energi AB (NEAB) får i uppdrag att upprätta program och investeringsplan för
utbyggnad av vindkraft samt ge förslag på lämplig företagsform för utbyggnad
och drift av vindkraftverk. Motionärerna föreslår också att kommunstyrelsen
ska få i uppdrag att utreda möjligheten för kommuninvånare att bli delägare i
det vindkraftproducerande företaget.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-18 anfört att NEAB ingår i kommunens bolagskoncern och att alla aktier i bolaget ägs av moderbolaget Norrtälje
Kommunhus AB(NKAB). Kommunen är ensam aktieägare i moderbolaget och
äger därför indirekt NEAB. Kommunen utövar sin ägarroll genom moderbolaget.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

35

KS § 212 forts
Om moderbolaget vill ändra inriktning på NEAB, t ex genom att bygga ut
vindkraft, kan moderbolaget besluta om nya ägardirektiv och ny bolagsordning
på NEAB:s bolagsstämma.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att kommunen har skapat en bolagskoncern och att de förslag motionärerna lämnat ska behandlas i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB och inte i kommunen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 248 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-18. Socialdemokraterna yrkade att motionen
i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att motionen
bifalles och i sin helhet skall behandlas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 213

36

DnrKS08-257 106

Besvarande av motion från Olle Jansson (s) m fl angående handlingsplan
för samarbete med idrottsrörelsen för en tryggare kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden har höjt föreningsbidraget för idrottsföreningar från och med år 2008
och att en motsvarande höjning kommer att ske år 2009.
Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18, § 27.
I motionen föreslås kommunen initierar ett samverkansprojekt med idrottsrörelserna i Roslagen. De vill se att alla ungdomar, särskilt de i riskzonen för social problematik i form av arbetslöshet, utanförskap och social segregation får
en reell möjlighet att aktivera sig i idrottsföreningarna. Föreningarna ska stimuleras till att genom uppsökande verksamhet nå ut till de ungdomar som annars inte söker sig till idrottsrörelsen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 2008-03-10 anfört att det i första hand ska vara kommunens ansvar att genom uppsökande verksamhet få
kontakt med de ungdomar som mår dåligt och behöver stöd. Självfallet kan sådan verksamhet ske i samband med föreningsliv och andra organisationer men
ansvaret måste åligga kommunen. Kontoret anser att ett samarbete med föreningslivet bör initieras av socialförvaltningen som har den rätta kompetensen
och kunskap om ungdomarnas situation. Frågan bör även lyftas hos kommunens brottsförebyggande råd.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2008-04-03, § 27 i enlighet med kultur- och
fritidskontorets yttrande.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

37
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden har höjt föreningsbidraget för idrottsföreningar från och med år 2008 och att en motsvarande höjning kommer att ske år 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 249 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-17.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

KS § 214

38

Dnr KS08-263

Besvarande av motion från Hanna Stymne Bratt (s) och Jan Emanuel Johansson (s) gällande sommarjobb till alla mellan 16-19 år i Norrtälje
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2008-08-18 avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18, §
32. I motionen föreslås att Norrtälje kommun erbjuder alla mellan 16-19 år
sommarjobb.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-18 yttrat sig i ärendet och anför
bland annat att för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden finns resurser budgeterat för feriearbeten. Kommunstyrelseförvaltningens medel har
fördelats till socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att de ska
kunna ordna feriejobb till de ungdomar som har det allra svårast att på egen
hand ordna arbete.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att då önskemålet inte kan tillgodoses, avslå motionen.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 250 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-18. Socialdemokraterna yrkade bifall till motionen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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Ansökan om kommunal borgen till Häverödals Sportklubb
Beslut
Berit Jansson (c) anmäler jäv och lämnar lokalen. Åsa Wärlinder (c) tjänstgör.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Häverödals Sportklubb borgen till och med december 2012 avseende lån på 700 tkr för inköp av idrottsanläggningen Lundåsvallen, Häverödal,
att i de fall föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden skall fastigheten överföras till Norrtälje kommun i enlighet med föreningens beslut.
Bakgrund
Häverödals Sportklubb har i skrivelse begärt kommunal borgen på 700 tkr för
lån som föreningen kommer att ta upp i samband med köp av anläggningen
Lundåsvallen.
Bakgrunden till förvärvet är att ägaren till marken kommer att sälja sin gård
inklusive marken och att det finns risker att anläggningen inte får vara kvar.
Förvärvet har skett, men säljaren har under sex månader utställt revers på 90 %
av beloppet. Avsikten är att den fastighetsbildning som pågår skall vara avklarad till dess. Köpeskillingen uppgår till 1,5 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljat föreningen ett extra anläggningsbidrag
under 5 år för att underlätta övertagandet.
Fastigheten innehåller skog och tomtmark som gör att föreningen kommer att
ha möjlighet till inkomster senare och att bidraget därför behövs under en
övergångsperiod.
Föreningen behöver kommunal borgen för att minska räntekostnaderna under
de närmaste åren. Banken har beviljat kredit på 900 tkr med pantbrev i botten,
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men därutöver erfordras 700 tkr i lån. Föreningens avsikt är att om man inte
klarar åtagandena så skall fastigheten övergå till Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-08-27 att kommunens borgenspolicy
säger att borgen endast får beviljas till sådan verksamhet som kommunen tan
tänka sig ta över. Då behovet av borgen är kortsiktigt föreslås en begränsad tid
uppgående till 5 år.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Häverödals Sportklubb borgen till och med december 2012 avseende lån på 700 tkr för inköp av idrottsanläggningen Lundåsvallen, Häverödal, att i de fall föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden skall fastigheten
överföras till Norrtälje kommun i enlighet med föreningens beslut.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 251 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-27. Berit Jansson (c) anmälde jäv.
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Yttrande över sammanläggning av Rådmansö, Frötuna och NorrtäljeMalsta församlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Rådmansö, Frötuna och Norrtälje-Malsta församlingar.

Bakgrund
Uppsala stift har till kommunen remitterat ett förslag till sammanläggning av
Rådmansö, Frötuna och Norrtälje-Malsta församlingar till en församling, tillika
pastorat, med namnet Norrtälje församling från och med den 1 januari 2010.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-23 anfört att församlingsindelningen
inte används i kommunens verksamhet eller planering. Det är en administrativ
gräns som av tradition används som områdesgräns. Ledningskontoret anför att
för Norrtälje kommun har sammanslagningen inga konsekvenser utan föreslår
kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot förslaget att sammanlägga Rådmansö, Frötuna och Norrtälje-Malsta församlingar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-06, § 215 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-23.
__________
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Begäran om upphävande av fastighetsplan, Skeppet 1 i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår då sökanden har återtagit sin ansökan.
Bakgrund
Fastighetsägarna har kommit in med en förfrågan om att få upphäva fastighetsplanen för Skeppet 1. Avsikten är att kunna dela fastigheten. Fastigheten
har en areal på 1527 m2 och är bebyggd med ett enbostadshus sammanbyggt
med garage placerade nästan mitt på tomten. Med bibehållen bebyggelse skulle
den nya tomten bli ca 580 m2. Den skulle bli ca 15 meter bred mot Sundströmsgatan för att efter 13 meter österut vidgas och bli ca 25 meter i bakkanten mot Skeppet 2.
Sökanden ansökte 2007 om planändring för att kunna bygga ett flerfamiljshus
för fyra lägenheter, vilket kommunen ställde sig negativa till.
Efter kommunicering
Ärendet har kommunicerats med sökanden. Sökanden har ej inkommit med
synpunkter
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-09 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om upphävande av fastighetsplanen för Skeppet 1.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-06-25, § 191 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-09. Arbetsutskottet beslutade att ärendet
skulle kommuniceras före kommunstyrelsens beslut.
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Förfrågan om upphävande av detaljplan för fastigheten Harg 2:27 i Vätö
församling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå framställningen om upphävande av detaljplan för fastigheten Harg
2:27.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått in en ansökan om att upphäva detaljplanen för Harg.
Ägaren till Harg 2:27 önskar infoga 4000-7000 kvm av Harg 2:21 till sin fastighet. Orsaken till denna utvidgning är att fastighetsägaren vill försäkra sig om
att ingen annan byggnation ska uppföras intill de nuvarande fastighetsgränserna.
Efter kommunicering
Ärendet har kommunicerats med sökanden. Sökanden har ej inkommit med
synpunkter.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-12 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om upphävande av detaljplan
för fastigheten Harg 2:27.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-06-25, § 190 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-12. Arbetsutskottet beslutade att ärendet
skulle kommuniceras före kommunstyrelsens beslut.
_________
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Förhandsbesked om uppförande av 32 fritidshus Väddö Prästgård 1:1 och
del av 1:32 i Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att avslå ansökan innehållande 32 fritidshus och vidhålla tidigare beslut att
sökanden på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret får pröva frågan om camping gällande 20 uthyrningsstugor, 92 husvagnsplatser, 20 tältplatser, restaurang för 100 gäster och badplats för 100 daggäster.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Väddö Prästgård 1:32 har hos kommunen tidigare begärt att på rubricerade fastigheter få anlägga campingplats med uppställning av
husvagnar och småstugor för korttidsuthyrning invid befintlig badplats. Förslaget bestod då av en campingplats med 20 uthyrningsstugor, 92 husvagnsplatser, 20 tältplatser, restaurang för 100 gäster och badplats för 100 daggäster.
Sökanden har för detta upprättat ett program som varit ute på samråd juliaugusti 2006.
Det program som varit ute på samråd ansågs på grund av att det var en campingplats, vara förenligt med det rörliga friluftslivet. Lokaliseringen skulle då
få en naturlig anslutning till den befintliga badplatsen.
Sökanden har nu inkommit med en förändring av tidigare förslag, vilket nu
enligt skissen innehåller 32 fritidshus på 60 kvm. Den nya ansökan anses inte
vara förenlig med tidigare beviljad förfrågan.
Efter kommunicering
Ärendet har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 2008-07-29 inkommit med yttrande i ärendet.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-05-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan innehållande 32 fritidshus och vidhålla
tidigare beslut att sökanden på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret får pröva frågan om camping gällande 20 uthyrningsstugor, 92 husvagnsplatser, 20 tältplatser, restaurang för 100 gäster och badplats för 100 daggäster.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-06-25, § 189 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-05-20. Arbetsutskottet beslutade att ärendet
skulle kommuniceras före kommunstyrelsens beslut.
_________
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Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Älmsta 1:38 i
Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna utlåtandet och besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har
gjorts samt
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegation också anta
densamma.
Bakgrund
Syftet med planen är att pröva lämpligheten med att ändra planens ändamålsbestämmelse från allmänt ändamål, A- verksamhet med ett offentligt organ
som huvudman, ej statliga och kommunala bolag och liknande till småindustri,
J, samt till vattenverk, E.
Planförslaget, som upprättats av ledningskontoret, har varit utsänt på samråd
under tiden 2008-04-29 t o m 2008-05-16. Två yttranden utan erinran har inkommit.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan
och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegation också anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 223 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-22.
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Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Högmarsö 2:42
i Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.
Bakgrund
Förslaget innebär en ändring av nuvarande detaljplan i syfte att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt i förhållande till vad gällande plan medger.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-05-23
t o m 2006-06-13. Tre yttranden har inkommit av vilka en är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-17 sammanfattat 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 detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 224 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-17.
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
detaljplan för Solö 1:5 och 1:15, Marholmen i Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
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.
Bakgrund
Kommunal äger idag hela Marholmen, efter att år 2006 förvärvat den del som
tidigare ägdes av Birkagårdens Folkhögskola. På Marholmen bedriver kommunal dels konferensverksamhet, dels fritidsboende för kommunals medlemmar. För att kunna uppehålla och utveckla dessa verksamheter krävs kompletteringar och förändringar av mark och bebyggelse. Den tidigare delvis avskilda
delen Hannas udde ska bindas samman med huvuddelen av ön.
Samrådet pekar på ett flertal frågor som måste klargöras och utvecklas vidare
inför kommande planarbete. Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2007-10-18 t o m 2007-11-30. Sju yttranden har inkommit av vilka två är
utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-14 sammanfattat inkomna synpunkter och bemötande samt föreslår kommunstyrelsen besluta
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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 2008-08-20, § 225 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-14.
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
detaljplan för fastigheterna Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby Sjuhundra församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen och 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 underlag
för det fortsatta planarbetet.
Bakgrund
Planförslaget innebär att ca 20 nya enbostadshus med tillhörande uthus kan
uppföras i skogsbackarna runt den befintligs bebyggelsen i Sätuna. Tomterna
är uppdelade i tre grupper där den största om 12 enbostadshus ligger inom fastigheten Sätuna 5:1 och de två mindre om vardera ca 4 enbostadshus ligger
inom Sätuna 6:1. I planförslaget ingår befintliga fastigheter. Byggrätten är föreslagen till 160 kvm för huvudbyggnad och 60 kvm för uthus. Bebyggelsen
kommer att ligga på ömse sidor om den byväg som leder till befintliga enbostadshus. Ett mindre avloppsreningsverk samt en eventuell pumpstation för
färskvatten är föreslagen i planområdets nordöstra del. Detaljplan saknas för
området.
Programmet har varit utsänt för samråd under tiden 2005-10-26 t o m 2005-1209.
Under samrådstiden har 19 yttranden inkommit av vilka 7 är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-03 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer.
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Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen och besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att
godkänna det med ovanstående kommentarer reviderade planförslaget för samråd enligt PBL 5:20.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 226 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-03.
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
detaljplan för del av fastigheten Nänninge 5:8 i Rådmansö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
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.
Bakgrund
Fastighetsägaren har hos kommunen begärt att på rubricerad fastighet få uppföra ca 10 enbostadshus med tillhörande uthus och avloppsreningsverk samt
pumpstation för färskvattenförsörjning.
Många av de närboende har inkommit med synpunkter och framfört sin oro
över att detta bara skulle vara en första etapp i en större exploatering. Samtidigt har de framförts att det är olämpligt med bostäder så nära den verksamhet
som finns där.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-05-07 t o m 2007-0619. 13 yttranden har inkommit av vilka 2 är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-06 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer och föreslagit 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 2008-08-20, § 227 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-06.
__________
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Yttrande över remiss gällande förstudie om spårbunden kollektivtrafik i
Stockholm nordost
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Banverket, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Banverket har remitterat rubricerad förstudie för yttrande till Norrtälje kommun.
Förstudiens främsta syfte är att identifiera genomförbara utredningsalternativ
som uppfyller mål och projektmål. Förstudien skall även klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planeringen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse till Banverket yttrat sig över remissen och
sammanfattningsvis anfört att Norrtälje kommun anser att Vision Stockholm
Nordost på ett tydligt sätt visar att det krävs en satsning på spårbunden kollektivtrafik, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling för Stockholm
Nordost.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-07-31 kommunstyrelsen besluta att
godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 230 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-31.
___________
Expedieras: Banverket
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Yttrande över slutbetänkandet en utvecklad havsmiljöförvaltning
(SOU2008:48)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Miljödepartementet, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Havsmiljöutredningen tillsattes av regeringen under 2006 för att utreda hur
det svenska havsmiljöarbetet kan förbättras nationellt och i samverkan med
andra länder. Utredningen föreslår att Naturvårdsverket utses som ansvarig
myndighet för genomförandet av EU:s marina direktiv och för den övergripande havsmiljöförvaltningen i Sverige.
Miljödepartementet har överlämnat slutbetänkandet En utvecklad havsmiljöförvaltning till Norrtälje kommun för synpunkter. Remisstiden pågår till den
29 augusti 2008.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-06 utarbetat ett yttrande till Miljödepartementet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget
till yttrande som sitt eget och översända det till Miljödepartementet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 231 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-06.
________
Expedieras: Miljödepartementet
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Godkännande av förfrågningsunderlag gällande vatten- och avloppsledningar till Kapellskär och Gräddö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till förfrågningsunderlag för utförande av vatten- och avloppsledningar till Kapellskär och Gräddö samt
att uppdra till tekniske chefen att anta anbud.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning
enligt bilaga.
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.
Kommunfullmäktige beslutade därför den 28 april 2008, § 167 att anslå
151 800 tkr i investeringsmedel för utförande av VA-ledningar till Kapellskär
och Gräddö och att finansiering sker via VA-kollektivet.
Förslag till förfrågningsunderlag innehåller möjlighet att lämna anbud på hela
eller delar av investeringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

59

KS § 227 forts
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-08-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till förfrågningsunderlag för utförande av vatten- och
avloppsledningar till Kapellskär och Gräddö samt att uppdra till tekniske chefen att anta anbud.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 233 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-08-11. Socialdemokraterna lämnade skriftlig
protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag, avslag på Elisabeth
Björks (s) och Bertil Karlssons (v) tilläggsyrkande.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande - att entreprenören är skyldig
att vidta åtgärder så att inte gällande lag eller svenska kollektivavtal för arbetet
åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå
motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma gäller för
eventuella underentreprenörer som har anlitats för att fullgöra avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Elisabeth Björks och
Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
detsamma.
__________
Expedieras:
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Godkännande av förfrågningsunderlag gällande nybyggnad av ventilationsanläggning i Skarsjöstugan i fastigheten Skarsjön 1, Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag utgörande underlag för tekniska kontorets infordran av anbud för nybyggnad av ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan i fastigheten Skarsjön 1, Rimbo,
att uppdra till tekniska chefen att anta anbud.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning
enligt bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-01-14 att anslå ett utökat
investeringsanslag till totalt 5.220 tkr för tillbyggnad av fläktrum och installation av ny ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan i Rimbo.
Efter fortsatta försök att finna en enklare ventilationslösning har tekniska kontoret nu funnit ett förslag som förväntas innebära lägre investeringsbehov och
har därmed tagit fram ett komplett förfrågningsunderlag för genomförande av
projektet på totalentreprenad enligt den nya lösningen.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-07-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag utgörande underlag för
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tekniska kontorets infordran av anbud för nybyggnad av ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan i fastigheten Skarsjön 1, Rimbo, att uppdra till
tekniska chefen att anta anbud.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 234 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-07-28. Socialdemokraterna lämnade skriftlig
protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag, avslag på Elisabeth
Björks (s) och Bertil Karlssons (v) tilläggsyrkande.
Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande - att entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte gällande lag eller svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens
anställda. Detsamma gäller för eventuella underentreprenörer som har anlitats
för att fullgöra avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Elisabeth Björks och
Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
detsamma.
_________
Expedieras:
Tekniska kontoret
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Godkännande av förfrågningsunderlag gällande anbud för uppförande av
ny förskola inom fastigheten Körsbäret 4 i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag utgörande underlag för tekniska kontorets infordran av anbud för uppförande av ny förskola inom fastigheten Körsbäret 4 i Norrtälje,
att uppdra till tekniska chefen att anta anbud.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning
enligt bilaga.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-06-05 beslutades att anslå investeringsmedel om 30 mkr för nybyggnad av en förskola inom Körsbäret 4 i Norrtälje. Tekniska kontoret har därefter tagit fram ett komplett förfrågningsunderlag för genomförande av projektet på totalentreprenad.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-07-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förfrågningsunderlag utgörande underlag för
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tekniska kontorets infordran av anbud för uppförande av ny förskola inom fastigheten Körsbäret 4 i Norrtälje, att uppdra till tekniska chefen att anta anbud.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-20, § 235 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-07-28. Socialdemokraterna lämnade skriftlig
protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag, avslag på Elisabeth
Björks (s) och Bertil Karlssons (v) tilläggsyrkande.
Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande - att entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte gällande lag eller svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens
anställda. Detsamma gäller för eventuella underentreprenörer som har anlitats
för att fullgöra avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Elisabeth Björks och
Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
detsamma.
___________
Expedieras:
Tekniska kontoret
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Begäran om delegation inom upphandlings- och detaljplaneprocesserna
Beslut

.

Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om förhandsförfrågan
avseende upprättande av detaljplan eller ändring av detaljplan som inte stöds
av översiktsplan, program eller andra riktlinjer antagna av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om utställning av detaljplaner,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om godkännande av
förfrågningsunderlag vid upphandling.
Bakgrund
Enligt nu gällande praxis så beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott på delegation om samråd i planers programskede. Samråd för detaljplan som överensstämmer med översiktsplaner, program eller andra riktlinjer antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och även förhandsförfrågan om detaljplan som stöds av översiktsplan, program eller andra riktlinjer är delegerat till
kommundirektören.
Diskussioner och önskemål har väckts inom arbetsutskottet om önskemål att
även få delegation att besluta om förhandsförfrågan om detaljplan som inte
stöds av översiktsplan, program eller andra riktlinjer samt utställning av detaljplaner skall delegeras till arbetsutskottet. Orsaken är främst att skynda på processen att få fram detaljplaner för beslut. Önskemål har även väckts inom arbetsutskottet om att få kommunstyrelsens delegation att godkänna förfrågningsunderlag vid upphandling. Även i detta fall är den främsta orsaken att
skynda på handläggningstiden vid upphandlingar. Kommundirektören har redan nu kommunstyrelsens delegation att fastställa förfrågningsunderlag samt
anta anbud och teckna avtal på ett kontraktsbelopp på maximalt 100 prisbasbelopp.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
om förhandsförfrågan avseende upprättande av detaljplan eller ändring av detaljplan som inte stöds av översiktsplan, program eller andra riktlinjer antagna
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om utställning av detaljplaner, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om godkännande av förfrågningsunderlag
vid upphandling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-20. Socialdemokraternas ledamöter anmäler
att de ej deltar i beslutet gällande 1:a och 2:a att- satsen.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
Upphandlingsenheten
Registrator
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Förändring av investeringsbudget för Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förändrad investeringsbudget för räddningstjänsten innebärande
en reducering från 9 mkr 2008 till 7,4 mkr 2008,
att godkänna att räddningstjänsten upphandlar och verkställer inköp av föreslagen brand- och räddningsbil samt
att räddningstjänsten skall redovisa kontorets avveckling av begagnade fordon.
Bakgrund
I fullmäktiges budget för år 2008 ingick en investeringsram för räddningstjänsten på 9 mkr. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att alla investeringar över
2 mkr ska tas upp särskilt för prövning.
Räddningstjänsten har inkommit med en förändrad investeringsbudget innebärande endast en större brand- och släckningsbil i stället för två större bilar. I
investeringsbudgeten ingår två mindre brand- och räddningsbilar utöver den
större bilen. Samtidigt har den totala budgeten dragits ner med 1,6 mkr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förändrad investeringsbudget för räddningstjänsten innebärande en reducering från 9 mkr 2008 till 7,4 mkr 2008, att godkänna att räddningstjänsten upphandlar och verkställer inköp av föreslagen brand- och räddningsbil.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-25 med Berit Jansson:s (c) tilläggsyrkande
- att räddningstjänsten skall redovisa kontorets avveckling av begagnade fordon.
__________
Expedieras:
Räddningstjänsten
Ekonomienheten
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Månadsrapport för juli månad 2008 för kommunstyrelsens kontor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för och
att uppdra till servicekontoret att i delårsrapport 2 beskriva vilka åtgärder som
vidtagits och som kommer att vidtas för att minska det prognosticerade underskottet.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoren har upprättat månadsrapporter för de i kommunstyrelsen ingående verksamheterna.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har gjort en sammanställning av de prognostiserade avvikelserna för helåret. Servicekontoret kommer i samband med delårsrapport 2 att
presentera åtgärdsförslag för att undvika underskott.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-08-29 kommunstyrelsen besluta att
godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar
för.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 254 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-29 med Kjell Janssons tilläggsyrkande – att
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uppdra till servicekontoret att i delårsrapport 2 beskriva vilka åtgärder som
vidtagits och kommer att vidtas för att minska det prognosticerade underskottet. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag avslag på Elisabeth Björks
och Bertil Karlssons tilläggsyrkande..
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande - att tekniska kontoret redovisar
till kommunstyrelsen konsekvenserna av en besparing på 10 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Elisabeth Björks och
Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
detsamma.

__________
Expedieras: ekonomienheten
servicekontoret
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Månadsrapport för juli månad Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för juli 2008 samt att överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom samt
att uppdra till barn- och skolnämnden, socialnämnden samt TioHundranämnden att i delårsrapport 2 beskriva vilka åtgärder som vidtagits och som kommer
att vidtas för att minska de prognosticerade underskotten.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning
enligt bilaga.
Bakgrund
Ledningskontoret har upprättat månadsrapport för kommunen, nämnderna,
NKAB-bolagen samt TioHundra AB. Rapporten innefattar enbart en helårsprognos. Prognosen för hela året uppgår till 19 mkr före avsättning av pensioner. Nämndernas prognoser avviker negativt mot budget med 18 mkr. Underskott prognostiseras i TioHundranämnden, socialnämnden och barn- och skolnämnden samt för skatteintäkter, finansnetto, lokalbank samt IT.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för juli 2008 samt att överlämna den till
kommunfullmäktige.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-01, § 255 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-29 med Kjell Janssons tilläggsyrkande – att
uppdra till barn- och skolnämnden, socialnämnden samt TioHundranämnden
att i delårsrapport 2 beskriva vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att
vidtas för att minska de prognosticerade underskotten.
Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag, avslag på Elisabeth Björks
och Bertil Karlssons tilläggsyrkande.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – enligt skriftliga
yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Elisabeth Björks och
Bertil Karlssons tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå desamma.
__________
Expedieras:
Kf
Barn- skolnämnden, socialnämnden, TioHundranämnden
Ekonomienheten
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Tillägg nr 3 till preliminärt markanvisningsavtal gällande ett område av
fastigheten Norrtälje Tälje 4:60, avseende projekt Flygfyrens Handelsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tilläggsavtal nr 3 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 Fyrfast AB, c/o Alecta, gällande genomförande av utbyggnad av Flygfyrens Handelsområde. Vidare godkände kommunfullmäktige
2007-09-03, enligt ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalen, en exploateringskalkyl (förkalkyl) gällande de ekonomiska konsekvenserna för
kommunen.
Alecta godkände 2007-09-28, också enligt ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalet, projektet gällande exploateringsförutsättningarna.
Kvarstående villkor i det preliminära markanvisningsavtalet är dels att markoch 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 och till 2008-09-30 enligt ett tilläggsavtal nr 2 samt dels att detaljplan
har upprättats och godkänts av kommunfullmäktige senast 2008-04-30, vilken
tidpunkt lämnades oförändrad i tilläggsavtal nr 1 och framflyttades till 200809-30 i tilläggsavtal nr 2.
forts
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Förseningar i pågående utredning av trafikfrågor på Stockholmsvägen kopplade till detaljplanen innebär att villkorstiderna i det preliminära markanvisningsavtalet på nytt måste justeras.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat förslag till tilläggsavtal nr 3 där tidpunkten
gällande godkännande av mark- och exploateringsavtal flyttas fram till 200810-20 och tidpunkten gällande antagande av detaljplan flyttas fram till 200811-03.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-08-26 kommunstyrelsen besluta att
godkänna tilläggsavtal nr 3 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 2008-09-01, § 258 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-26.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. avd.
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Dnr KS08-628 610

Yttrande över betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)
Beslut
Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunstyrelsens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till
Utbildningsdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören med följande ändringar
-

sid 1 under ”Svagheter” stryks ”Branscherna kan styra skolan”
sid 4 första stycket stryks ”men hur skickade är råden att förutspå det framtida behovet av arbetskraft?”.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Norrtälje kommun har inbjudits att lämna synpunkter till Utbildningsdepartementet på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Remissvaren skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 september 2008.
Ärendet remitterades till utbildningsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Föreligger förslag skrivelse till utbildningsdepartementet, undertecknad av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

75

KS § 235 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2008-08-20, § 232 att ärendet skulle bordläggas till den 1 september.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2008-09-01, § 260 enligt Kjell
Janssons yrkande - att anta utbildningsnämndens förslag till yttrande med följande ändringar : - Sid 1 under ”Svagheter” stryks ”Branscherna kan styra skolan”. Sid 4 första stycket stryks ”men hur skickade är råden att förutspå det
framtida behovet av arbetskraft?” Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till utbildningsnämndens förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) – bifall till utbildningsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_____________
Expedieras:
Utbildningsdepartementet
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Tecknande av Norrtälje kommuns firma
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (c) i förening med endera t f
kommundirektör Sören Karlsson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna
Norrtälje kommuns firma.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-03-17, § 86 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.
Tjänstemannaberedning
Då kommundirektör Lilian Eriksson nu slutat sin anställning föreslår ledningskontoret i skrivelse 2008-08-29 kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Berit Jansson (c) i förening med endera t f kommundirektör Sören
Karlsson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.
__________
Expedieras:
Kommundirektören
Ekonomichefen
Expedition
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Dnr KS07 -1687 055

Upphandling av äldreboende Solbacka och Granparken, försäljning av
tomter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2008-06-09, § 155 och
§ 156 om försäljning av de aktuella tomterna (fastigheterna) och
att delegera försäljningen av de aktuella tomterna (fastigheterna) till t f kommundirektören.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2007, § 8 bland annat att delegera
till arbetsutskottet att godkänna förfrågningsunderlag avseende förhyrning av
äldreboende i Granparken samt att fatta beslut om antagande av entreprenör.
Upphandlingen överklagades och den 7 november 2007, § 390 beslutade arbetsutskottet att avbryta pågående upphandling och uppdra till ledningskontoret att omgående påbörja ny upphandling och återkomma till kommunstyrelsen
med ett nytt förslag till förfrågningsunderlag.
Ledningskontoret anförde i skrivelse 2008-02-04 att arbetet med framtagande
av nytt förfrågningsunderlag pågick i samarbete med tekniska kontoret. Ledningskontoret föreslog även denna gång kommunstyrelsen besluta att delegera
till arbetsutskottet att godkänna förfrågningsunderlaget samt att fatta beslut om
antagande av entreprenör.
Kommunstyrelsen beslutade därför 2008-02-04, § 47 att delegera till arbetsutskottet att godkänna förfrågningsunderlaget samt att fatta beslut om antagande
av entreprenör. Arbetsutskottet beslutade att godkänna det framarbetade förfrågningsunderlaget och efter utvärdering att anta Besqabs anbud för båda äldreboendena. Beslutet överklagades till Länsrätten av Seniorgården AB
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vilket resulterade i Länsrättens dom 2008-07-10 där Seniorgården AB:s överklagan bifölls. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför 2008-09-01 beslutat
att upphäva beslutet om att anta Besqab:s anbud och att anta Seniorgårdens anbud för Solbacka.
Tf kommundirektören beslutade när det gäller Granparken 2008-09-02 mot
bakgrund av bedömningen att det inte kvarstod något lämpligt anbud, att upphandlingen skulle övergå i en förhandlad upphandling och att tillräcklig konkurrens skulle uppnås genom att Besqab och Seniorgården AB bjöds in till förhandlingar. Efter genomförda förhandlingar konstaterades att Besqab:s anbud
bedömdes mest ekonomiskt fördelaktigt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2008-09-09 att anta Besqab:s anbud.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-09-12 anfört att för att snarast starta
arbetet med respektive äldreboende föreslås att besluten om försäljning av de
båda aktuella tomterna (fastigheterna) delegeras till t f kommundirektören.
Försäljningen sker i enlighet med lämnade anbud.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut 200806-09, § 155 och § 156 om försäljning av de aktuella tomterna (fastigheterna)
och att delegera försäljningen av de aktuella tomterna (fastigheterna) till t f
kommundirektören.
__________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Upphandlingsavd.
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Val av ledamot i miljörådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Karin Beronius (fp), Tomta Utlunda 1, 761 75 Norrtälje till ledamot i
miljörådet mandatperioden 2007-2010.
Bakgrund
Iréne Drotz (fp) har vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-08-11, § 191
entledigats från uppdraget som ledamot i miljörådet.
__________
Expedieras:
K. Beronius
Miljörådet
Registret
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091

Protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunfulläktiges sammanträde 2008-05-26 och
2008-06-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12, 2008-06-25, 2008-08-06.
__________
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Dnr KS 08-25 002

Anmälan om delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 08-31 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 27-34, 2008, Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS 08-61 002
Förköpsrätt ang lagen om förvärv av hyresfastigheter vecka 34/2008, Lars Härlin
Bil 3
Dnr KS08-132 002
Delegationsbeslut avseende planärenden, vecka 27, 28, 33 och 35, Olivera Boljanovic
Bil 4
Dnr KS08-39 002
Ansökan om parkeringstillstånd 2008-05-23-08-05, Eva Kutscher
Bil 5
Dnr KS08-39 002
Delegationsärenden gällande trafikärenden m m, Tommie Eriksson, Bo Assarsson, Bertil Rusk och Arne Ringefors
Bil 6
Dnr KS08-1006 002
Godkännande av studieresa till Nya Zeland, t f kommundirektör Sören Karlsson
Bil 7
Dnr KS08-1094 002
Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av köksutrustning, t f
kommundirektör Sören Karlsson
Bil 8
Dnr KS08-1148 002
Godkännande av resa inom EU i tjänsten, förvaltningschef Ulf Gustavsson
Bil 9
Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet
__________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Solving Bohlin & Strömbergs rapport ang arbetet inom socialförvaltningen.
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län; Förvaltningsberättelse och årsredovisning för år 2007
Dnr KS08-1030
KSL Kommunförbundet Stockholms län; Samlad trafiklösning för regionen –
modell för medfinansiering/förskottering
Dnr KS07-1445 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning, Taxi Stockholm 150000 AB
Migrationsverket; Sänkt prognos över antalet asylsökande men oförändrat behov av introduktionsplatser i kommuner
Dnr KS08-316 355
Veolia Vattens kvartalsrapport för Lindholmens, Hallstaviks, Rimbo och Älmsta avloppsreningsverk för kvartal II 2008
Veolia Vattens månadsrapport för juli månad för vatten- och avloppsverksamhet i Norrtälje kommun
Nyhetsbrev Afall Sverige 17/2008
Krisberedskapsmyndighetens utgåva 2008, Det robusta sjukhuset

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-09-15

83

KS § 241 forts
Dnr KS08-1052 191
Länsstyrelsens protokoll ang inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndaren i Norrtälje kommun den 29 maj 2008
Nihabs sammanträdesprotokoll 2008-03-26
Kerstin Bergström (s) rapporterar från kommunala handikapprådets sammanträde. De synskadade är ej nöjda med taltidningen och önskar kontakt med
ledningskontoret för att framföra sina synpunkter.
_________
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