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Beslutande

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00- 16.15
18.00-18.40
Enligt förteckning

Övriga deltagande

Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 21 oktober 2008, kl 13.00

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

242-291

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-10-20

Datum för
anslags uppsättande

2008-10-22

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

2008-11-12
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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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Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
23
Frånvarande
3
Tjänstgörande 26
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KS § 242
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 21 oktober
2008, kl 13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1442 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2009
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona
för år 2009.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Enligt kommunallagen (KL 8 kap 6%) skall kommunstyrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2008-10-06 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala
skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona för år 2009.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till majoritetens förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att skattesatsen
skall fastställas till 20:42 kr/skattekrona för år 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag.
_________
Justerandes sign
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Dnr KS08-846 747

Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar,
att uppdra till TioHundranämnden att i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för att uppnå de inriktningsmål som
finns angivna i programmet samt att detta beaktas i budgetarbetet,
att uppdra till varje nämnd att i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder
som är genomförda under året,
att uppdra till TioHundranämnden att i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente.
Bakgrund
Ärendet gäller fastställande av program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun samt en
översyn av kommunala handikapprådets arbetsformer och reglemente.
Det första kommunala handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige
den 1 mars 2000 att gälla mellan åren 2000-2003. Den 27 april 2004 antog
kommunfullmäktige ett nytt reviderat program gällande åren 2004-2006.
Ett nytt förslag till reviderat handikapprogram togs fram under år 2006 och
2007 gällande innevarande mandatperiod. Förslaget har varit ute på remiss till
nämnder, förvaltningar, bolag och handikappföreningarna.
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KS § 244 forts
Programmet har behandlats av kommunala handikapprådet och av TioHundranämndens arbetsutskott. Den 20 december 2007 beslutade TioHundranämnden
att det reviderade förslaget skulle återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-05-19, § 84 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa det reviderade förslaget till program för
delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, att uppdra till TioHundranämnden att i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för att uppnå de inriktningsmål
som finns angivna i programmet samt att detta beaktas i budgetarbetet, att
uppdra till varje nämnd att i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder
som är genomförda under året, att uppdra till TioHundranämnden att i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-08-06, § 214 föreslagit enligt TioHundranämndens förslag 2008-05-19, § 84.
_________
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Dnr KS08-1077 251

Godkännande av mark- och exploateringsavtal gällande Hallsta 4:123 m fl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med Holmens Bruk AB gällande
Hallsta 4:123 m fl.
Bakgrund
Förslag till detaljplan har upprättats för Hallsta 4:123 m fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flytt av kulturminnesvärda bostadshus ( s k rödvillor)
från Hallsta Pappersbruks industriområde vid utbyggnad av anläggningen till
närbelägen plats söder om industriområdet. Detaljplanen lämnar utrymme för
ytterligare byggbar mark för bostäder utöver rödvillorna.
För genomförande av detaljplanen för Hallsta 4:123 m fl har ett förslag till
mark- och exploateringsavtal upprättats med Holmens Bruk AB.
Det upprättade förslaget till mark- och exploateringsavtal reglerar i huvudsak
marköverlåtelser samt servitut och nyttjanderätter, genomförande av gator och
GC-väg, genomförande av va-ledningar och erläggande av anslutningsavgift,
flyttning av kraftledning, flyttning av rödvillor, ersättning av parkeringsyta för
Häverögymnasiet, uppvärmning m m.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med Holmens Bruk AB gällande Hallsta 4:123 m fl.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 307 föreslagit enligt
Justerandes sign
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KS § 245 forts
ledningskontorets skrivelse 2008-09-29.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin
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Godkännande och antagande av detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö
församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget,
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling.
Bakgrund
Hallsta pappersbruk har ansett det nödvändigt att utöka och rationalisera verksamheten vid bruket och har därför utrett de planmässiga förutsättningarna för
en utökning av fabriksområdet. Den planerade expansionen medför emellertid
att många av de gamla bostadshusen, som utgör riksintresse för kulturmiljövården, inte kan finnas kvar utan måste rivas eller flyttas.
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att dels uppföra helt nya bostäder, dels genom att återuppbygga ett kvarter av rödvillor i pappersbrukets närhet.
Planförslaget har hållits utställt för granskning under tiden 2008-05-06 t o m
2008-05-27.
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Fem yttranden har inkommit av vilka två är helt utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-25 redovisat synpunkter och bemötande samt föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget bedöms medföra
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har
upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna förslaget till detaljplan och
överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL
5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-25.
__________
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Dnr KS08-1077 251

Godkännande av mark- och exploateringsavtal samt godkännande av de
ekonomiska konsekvenserna för kommunen gällande Hallsta Pappersbruk m m
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med Holmens Bruk AB gällande
utvecklingen av Hallsta Pappersbruk.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de preliminära ekonomiska konsekvenserna för kommunen samt
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett särskilt avtal med Holmens Bruk
AB gällande slutlig finansiering och genomförande av åtgärder enligt förutsättningarna i mark- och exploateringsavtalet avseende genomförande av flyttning av Tulkavägen.
Bakgrund
Förslag till detaljplan har tagits fram för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1
m fl). Detaljplaneförslaget syftar till att säkra en långsiktig utveckling av Hallsta Pappersbruk genom planläggning av ny industrimark i anslutning till befintlig anläggning.
Kommunen, länsstyrelsen, vägverket och Holmen Paper AB tecknade en avsiktsförklaring 2007-06-29 angående ombyggnad av Tulkavägen i nytt läge.
Detta är en förutsättning för planerad utvidgning av industrimarken. Enligt avsiktsförklaringen föreslås ombyggnaden av Tulkavägen samfinansieras mellan
kommunen och staten, dock ska Holmen Paper AB bidra till den nya vägens
finansiering genom att ersätta kommunen för den befintliga vägen vars funk
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tion som genomfart övertas av den nya vägen. Detta gäller under förutsättning
att objektet tas med i länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Avsikten är att objektet ska tas med länsplanen för perioden 20102019.
För genomförande av detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal upprättats med Holmens Bruk AB.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-29 redovisat ärendet och föreslår
kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med
Holmens Bruk AB gällande utvecklingen av Hallsta Pappersbruk. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna de preliminära ekonomiska konsekvenserna för kommunen samt att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett
särskilt avtal med Holmens Bruk AB gällande slutlig finansiering och genomförande av åtgärder enligt förutsättningarna i mark- och exploateringsavtalet
avseende genomförande av flyttning av Tulkavägen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-29.
__________
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Godkännande och antagande av detaljplan för Hallsta Pappersbruk
(Hallsta 17:1 m fl) i Häverö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget,
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1
m fl) i Häverö församling.
Bakgrund
Hallsta pappersbruk har ansett det nödvändigt att utöka och rationalisera verksamheten vid bruket och har därför utrett de planmässiga förutsättningarna för
en utökning av fabriksområdet.
Som ett första steg i planprocessen upprättades ett planprogram som sändes ut
på samråd och remiss under våren 2007 och som därefter godkändes av kommunstyrelsen den 28 maj 2007. Därefter har förslag till detaljplan upprättats
och planförslaget har varit föremål för samråd och – efter bearbetning – hållits
utställd.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2008-04-29 t o m
2008-05-20.
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Fem yttranden har inkommit under utställningstiden, samtliga utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-26 redovisat inkomna synpunkter
och föreslagit kommunstyrelsen besluta miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna förslaget till detaljplan
och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt
PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-26.
__________
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Mark- och exploateringsavtal gällande Flygfyren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med Fyrfast AB, c/o Alecta 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. Det preliminära markanvisningsavtalet
tecknades på grundval av ett samrådsförslag till detaljplan för Flygfyren 2 m fl,
daterat 2007-04-26. Vidare godkände kommunfullmäktige 2007-09-03, enligt
ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalet, en exploateringskalkyl
(förkalkyl) gällande de ekonomiska konsekvenserna för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade anslå investeringsmedel om preliminärt 4,5
mkr samt uppdrog till kommunstyrelsen att besluta om justeringar i investeringsanslaget, varvid finansiering av anslaget skall ske med inkomster från
markaffären. Kommunfullmäktige uppdrog vidare till kommunstyrelsen att
godkänna slutligt mark- och exploateringsavtal för genomförande av projektet.
Alecta godkände projektet 2007-09-28 gällande exploateringsförutsättningarna
enligt ett villkor i det preliminära markanvisningsavtalet.
Det preliminära markanvisningsavtalet är villkorat av att mark- och exploateringsavtal tecknas och detaljplan antas inom vissa angivna tider. På grund av
förseningar i planarbetet har dessa tidpunkter flyttats fram vid tre tillfällen genom tre tilläggsavtal, senast vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-15.
Sålunda gäller att mark- och exploateringsavtal ska vara godkänt av kommunstyrelsens senast 2008-10-20 och detaljplan vara antagen av kommunfullmäktige 2008-11-03.
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Tjänstemannaberedning
Förslag till mark- och exploateringsavtal har upprättats med Fyrfast AB.
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-30 redogjort för förslaget och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med
Fyrfast AB, c/o Alecta avseende projekt Flygfyrens handelsområde.
Ledningskontoret anför i tillägg till utlåtande, daterat 2008-10-17, att vid avgivande av utlåtande 2008-09-30 var det bokförda värdet av befintlig pendlarparkering som berörs av exploateringen inte identifierat. Det bokförda värdet
har nu identifierats till 347 tkr per 2008-12-31. Kalkylerat överskott vid markaffären uppgående till 2250 tkr täcker denna kostnad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 294 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-30.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin
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Antagande av detaljplan för Flygfyren 2 mfl. Flygfyrens handelsområde i
Norrtälje stad
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget,
att godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om
antagande enligt PBL 5:24 samt
att godkänna avtal avseende reglering av utbyggnaden för detaljplan för Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad.
Kommunstyrelsens förslag::

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde i Norrtälje
stad.
Bakgrund
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en utbyggnad av Flygfyrens handelsområde med ytterligare handel. Nuvarande ICA Flygfyrens dagligvaruhandel utökas genom en utökning av nuvarande varuhus. Komplettering med sällanköpshandel sker på ett utökat markområde, i huvudsak omfattande nuvarande pendlarparkering/cirkusplats och jordvallen mot sportfältet.
Den nuvarande jordvallen mot sportfältet kommer att schaktas bort. Mellan
sportfältet och det utvidgade handelsområdet anläggs en ny gata/förlängning
forts
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av Pilotvägen med anslutning till Drottning Kristinas väg, vilket kommer att
förbättra kontakten mellan bostadsområdet Flygfältet med centrala Norrtälje
stad.
Övriga befintliga verksamheter inom området säkerställs med anpassade planbestämmelser.
Planförslaget har hållits utställt under tiden 15 januari – 5 februari 2008. Under
samrådstiden och därefter har 16 yttranden inkommit.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-15 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna
detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om antagande enligt
PBL 5:24.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-15.
__________

Justerandes sign
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Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande högtidligt
mottagande av nya medborgare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse 2008-09-23 anse motionen vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2008,
§ 81.
Motionären föreslår, för att understryka det högtidliga i att få ett svenskt medborgarskap med allt det betyder av ansvar och plikt, rättigheter och skyldigheter, så bör kommunen högtidlighålla detta med en ceremoni.
I ett beslut 2006-04-20 gav Regeringen länsstyrelserna i uppdrag att i respektive län samordna och stimulera kommunernas insatser för att uppmärksamma
nyblivna svenska medborgare genom att arrangera särskilda ceremonier. Målet
var att alla nya svenska medborgare, som så önskade, skulle ges möjlighet att
delta i en ceremoni med anledning av det nya medborgarskapet.
Den 6 juni 2005 blev Sveriges nationaldag helgdag. Kommunfullmäktiges presidium beslutade att stödja och delta i nationaldagsfirandet. Alla nya svenska
medborgare uppmärksammas med ett brev och en inbjudan att delta i de arrangemang som anordnas för att högtidlighålla nationaldagen.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-23 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets
tjänsteskrivelse 2008-09-23 anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 286 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-23. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.
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.
__________
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Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) angående åtgärder för att
göra närströvområdet Näset utanför Rimbo tillgängligt
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra åtgärder för att göra
närströvområdet Näset utanför Rimbo mer tillgängligt,
att motionen därmed ska anses vara besvarad samt
att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag med hänvisning till att åtgärden ska finansieras inom befintlig budgetram.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Holger Forsberg inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde
2005-08-29, § 186. I motionen föreslogs åtgärder för att göra närströvområdet
Näset utanför Rimbo tillgängligt.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2006-02-09, § 6 att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen under förutsättning att erforderliga medel tillskjuts.
forts
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-18 yttrat sig över motionen och anför
att i den av kommunfullmäktige antagna policyn för budgetering och uppföljning anges att den nettoram som kommunfullmäktige gett nämnderna ska gälla
för budgetområdet. Enligt policyn ska tilläggsanslag inte begäras för löpande
verksamhet under året.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra åtgärder för att
göra närströvområdet Näset utanför Rimbo mer tillgängligt, att motionen därmed ska anses vara besvarad samt att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag med hänvisning till att åtgärden ska finansieras inom befintlig budgetram.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 287 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-18. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.
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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Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) och Jan E. Johansson (s)
om torskstopp
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att i kommunens förfrågningsunderlag för upphandling
av livsmedel ingår miljöstyrningsrådets lista med kriterier för fisk,
att motionen därmed skall anses vara besvarad.
Bakgrund
Ingrid Landin (mp) och Jan E Johansson (s) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-03, § 80. Motionärerna föreslår att kommunen inför ett inköpsstopp i alla kommunala verksamheter för rödlistade
fiskarter enligt WWF:s lista.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-17 anfört att kommunen i sin roll
som beställare själv kan avgöra vilka livsmedel som kommunen vill köpa. När
kommunen ska köpa varor och tjänster ska reglerna i lagen om offentlig upphandling, LOU, följas. Om kommunfullmäktige beslutar att införa ett inköpsstopp i enlighet med motionärernas önskemål bör befintliga livsmedelsavtal
ses över så att kommunen inte begår avtalsbrott genom att sluta köpa vissa
fisksorter.
Ledningskontoret hänskjuter frågan om att införa ett inköpsstopp för vissa
fiskarter till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Politisk beredning
Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2008-10-08, § 288.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 316 föreslagit att med
hänvisning till att i kommunens förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel ingår miljöstyrningsrådets lista med kriterier för fisk, att motionen därmed skall anses vara besvarad.
__________
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Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp), Mats Dannewitz Linder
(mp) och Bridget Wedberg (mp) ang införande av öppen bilpool i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås med hänvisning till att det inte finns rättsligt stöd att införa
en bilpool i enlighet med motionärernas förslag.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31, §
130. I motionen föreslås att en bilpool startas i syfte att kommunens invånare
ska kunna använda kommunens tjänstebilar då de inte används i tjänsten.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-07-18 att kommunens rätt att ägna sig
åt olika samhällsuppgifter framgår av lag. Enligt olika lagstiftningar är kommunen skyldig att bedriva vissa verksamheter, till exempel skolan och socialtjänsten. Det finns ingen lag som ålägger en kommun att bedriva biluthyrning.
Ledningskontorets uppfattning är att uthyrning av bilar genom en bilpool är en
uppgift för det privata näringslivet och att sådan verksamhet faller utanför
kommunens kompetens.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till att det inte finns rättsligt stöd att
införa en bilpool i enlighet med motionärernas förslag.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 289 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-18.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
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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Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang offentliga upphandlingar
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvaras med hänvisning till den av kommunfullmäktige nyligen antagna policyn och den av kommunstyrelsen antagna anvisningen
för upphandling i kommunen.
Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31, §
128. I motionen föreslås bland annat att kommunen ska göra en skyndsam
översyn av nuvarande upphandlingsreglemente.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-19 anfört att kommunfullmäktige
2008-09-29 antagit en ny policy för upphandling i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har antagit anvisningar till hur upphandlingen ska gå till i kommunen.
I de politiska överväganden som skett i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har den politiska majoriteten beslutat att inte införa en särskild skrivning angående den löpande kontrollen av leverantörer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvaras med hänvisning till den av kommunfullmäktige nyligen antagna
policyn och den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för upphandling i
kommunen.
forts
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Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-19.
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Justerandes sign
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Införande av påminnelseavgift samt revidering av instruktioner för Norrtälje kommuns fakturering och kravverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att en påminnelseavgift ska tas ut i enlighet med kommunens instruktioner för
fakturering och kravverksamhet från och med den 1 januari 2009,
att alla kommunala taxor och avgifter, som en följd av ovan beslut, kompletteras med följande tillägg:
”Dröjsmålshantering
Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, inkassokrav och betalningsföreläggande m
m sker enligt kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet”,
att uppdra till kommunstyrelsen att utfärda instruktioner för kommunens fakturering och kravverksamhet.

2.

Kommunstyrelsen beslutar
– under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan –
att anta förslag till revidering av instruktioner för fakturering och kravverksamhet (daterat 2008-09-12), att gälla från och med den 1 januari 2009.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2002-05-30, § 124, om förändring av rutiner för
hantering av bland annat kundfordringar. Avsikten var att få en enhetlig hantering av bland annat kommunens hantering av påminnelse- och kravhantering.
Rutinen gäller kommunens samtliga förvaltningar. Bland annat beslutade
kommunstyrelsen om dröjsmålsränta samt rutiner för inkassokrav och betalningsföreläggande. Vidare beslutade kommunstyrelsen införa en påminnelseavgift på 45 kr/faktura. Ska påminnelseavgift tas ut måste berörda kunder in-
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formeras och det ska också vara inskrivet i taxa/avtal/kontrakt att sådan avgift
tas ut.
Det har dock visat sig att skrivningen i kommunens taxor fortfarande är olika
vad gäller påminnelseavgifter. I till exempel barnomsorgstaxan finns det inskrivet att kommunen förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift. I informationen om renhållningstaxan finns det inskrivet att påminnelseavgift debiteras efter förfallodag. I andra taxor finns ingen skrivning alls. Inte i något fall
har möjligheten att ta ut påminnelseavgifter tillämpats.
Tekniska nämnden har 2006-03-16, § 23 hemställt om enhetlig tillämpning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet § 245/2006.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/servicekontoret har i skrivelse 2008-09-12 lämnat förslag till
reviderade taxor och instruktioner samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att en påminnelseavgift ska tas ut i enlighet med
kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet från och med
den 1 januari 2009, att alla kommunala taxor och avgifter, som en följd av
ovan beslut, kompletteras med följande tillägg: ”Dröjsmålshantering Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, inkassokrav och betalningsföreläggande m m sker
enligt kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet”, att uppdra till kommunstyrelsen att utfärda instruktioner för kommunens fakturering
och kravverksamhet. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under
förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av ovanstående, att anta
förslag till revidering av instruktioner för fakturering och kravverksamhet (daterat 2008-09-12), att gälla från och med den 1 januari 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 291 föreslagit enligt ledningskontorets/servicekontorets skrivelse 2008-09-12.
__________

Justerandes sign
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Upphävande av plan för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2005-03-21, § 51 rörande plan för
kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk.
Bakgrund
Räddningstjänsten har tagit fram en ny plan för kommunal räddningsinsats vid
Hallsta pappersbruk. Enligt Seveso-lagstiftningen, som ställer särskilda krav på
anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier, skall sådana här
planer tas fram för den kommunala räddningstjänsten. Planen har tagits fram i
samråd med representanter för pappersbruket.
Tjänstemannaberedning
Räddningstjänsten anför i skrivelse 2008-09-19 att det inte finns några krav på
att denna plan skall antas politiskt utan är en ren verkställighetsfråga som berör
hur den operativa verksamheten organiseras vid en olycka på pappersbruket.
Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2005-03-21, § 51 rörande plan
för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 292 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2008-09-19.
__________
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Delårsrapport 2 per augusti 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv
ansvarar för,
att uppdra åt servicekontorets IT-avdelning att presentera ytterligare åtgärder
för en ekonomi i balans samt att inför 2009 göra en översyn av nivåer för interndebitering av datorer.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoren har upprättat delårsrapporter per augusti för de i
kommunstyrelsen ingående verksamheterna.
En sammanställning av budgetavvikelse per augusti samt de prognostiserade
avvikelserna för helåret har redovisats.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-30 redovisat kontorens resultat och
prognoser och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporter för de
verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för, att uppdra åt servicekontorets IT-avdelning att presentera ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans samt att inför 2009 göra en översyn av nivåer för interndebitering av datorer.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2008-09-30. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
__________
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Delårsrapport 2 per augusti 2008 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2008,
att bifalla barn- och skolnämndens begäran om utökad budgetram för 2008
med 700 tkr avseende tillkommande lokalkostnader för 2008,
att uppdra åt socialnämnd, TioHundranämnd och barn- och skolnämnd att vidta åtgärder för att undvika underskott också 2009 samt att minimera underskotten 2008.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar skriftlig
protokollsanteckning enligt bilaga.
Bakgrund
Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 2 per augusti 2008. Underlag har hämtats från förvaltningar och bolag. Resultatet för koncernen uppgår till 62 mkr och för kommunen 69,1 mkr. I prognosen för kommunen förväntas ett resultat på 38,8 mkr, vilket är något sämre än budgeterat.
Resultatet enligt balanskrav prognostiseras till 1,8 mkr inklusive planerad pensionsavsättning. Detta är alldeles för lågt och ger inte utrymme för några ytterligare oförutsedda negativa avvikelser.
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Barn- och skolnämnden har begärt 700 tkr i tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, främst beroende på att Freinetskolan Hugin flyttat in i Billborgsskolan
fr o m höstterminen 2008.
De nämnder eller kontor som prognostiserat underskott för året har sedan tidigare från kommunstyrelsen fått i uppdrag att presentera åtgärder för att få
ekonomin i balans. De presenterade åtgärderna räcker inte för att eliminera
årets underskott.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2008,
att bifalla barn- och skolnämndens begäran om utökad budgetram för 2008
med 700 tkr avseende tillkommande lokalkostnader för 2008, att uppdra åt socialnämnd, TioHundranämnd och barn- och skolnämnd att vidta åtgärder för
att undvika underskott också 2009 samt att minimera underskotten 2008.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-30. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till 1:a och
2:a att-satsen, avslag på 3:e att-satsen med följande tilläggsyrkande: att kommunstyrelsen snarast behandlar socialnämndens begäran om tilläggsanslag för
2008, att kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen och TioHundranämnden
gemensamt har en överläggning om den ekonomiska situationen samt att de
gemensamt tar fram förslag för att komma i balans 2008.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Elisabeth Björks och Bertil Karlssons
yrkande om avslag på sista att-satsen i arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks och Bertil
Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
__________
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Budget och inriktning 2009, TioHundranämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår och tas upp på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen
före kommunfullmäktiges sammanträde 2008-10-03.
Bakgrund
Norrtälje kommuns föreslagna bidrag till den gemensamma nämnden baseras
på en uppräkning av 2008 års bidrag med 3,9 % enligt remiss samt kompensation för lokalkostnadsökningar avseende de kommunala lokalerna. Utöver detta föreslår den borgerliga majoriteten ytterligare kompensation med anledning
av nämndens remissvar.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja TioHundranämnden 755 087 tkr i
driftbudget för år 2009, att uppdra till TioHundranämnden att intensifiera folkhälsoarbetet tillsammans med övriga berörda nämnder för att snarast uppnå
förbättrad hälsa i kommunen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 297 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-07. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
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Justering av budget och inriktning 2009 och plan 2010-2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår och tas upp på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen
före kommunfullmäktiges sammanträde 2008-10-03.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2007-10-01 beslut om Budget och inriktning
2008-2010. Det antagna dokumentet innehåller mål och uppdrag, en tvåårsbudget för 2008-2009 samt en plan för 2010.
Budget för 2009 samt plan för 2010 behöver inför 2009 justeras av följande
skäl: Tekniska justeringar såsom internhyror, nya prognoser för skatteintäkter
och pensioner, ränteläge m m, Regeringens proposition har ändrat på vissa förutsättningar, prioriteringar av den borgerliga majoriteten samt förskjutningar i
investeringsplaner.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-07 redovisat föreslagna justeringar
och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelse
att bevilja kommunstyrelsen 235 287 tkr i driftbudget för år 2009.
Valnämnd
att bevilja valnämnden 2 228 tkr i driftbudget för år 2009.
Förtroendemannanämnd
att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år 2009.
Bygg- och miljönämnd
att bevilja bygg- och miljönämnden 11 120 tkr i driftbudget för år 2009.
Kultur- och fritidsnämnd
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 75 451 tkr i driftbudget för år 2009.
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Socialnämnd
att bevilja socialnämnden 111 043 tkr i driftbudget för år 2009.
Barn- och skolnämnd
att bevilja barn- och skolnämnden 774 441 tkr i driftbudget för år 2009.
Utbildningsnämnd
att bevilja utbildningsnämnden 288 711 tkr i driftbudget för år 2009.
Övrigt
att fastställa resultatbudget 2009 inklusive flerårsplan för 2010-2011 för Norrtälje kommun i enlighet med förslaget, att fastställa balansbudget 2009 inklusive flerårsplan för 2010-2011 för Norrtälje kommun i enlighet med upprättat
förslag att fastställa finansieringsbudget för 2009 samt flerårsplan för 20102011 i enlighet med upprättat förslag, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4,0 % för tiden 2009-01-01-200912-31, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra
korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för justerad Budget och inriktning 2009 och plan 2010-2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 298 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-07. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej
i beslutat.
__________
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Förslag till renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2009 och tillsvidare
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2009 och
tillsvidare,
att nuvarande renhållningstaxa, antagen av kommunfullmäktige 2007-12-10, §
224, upphör att gälla när den nya taxan träder i kraft.
Bakgrund
Förslaget till renhållningstaxa för år 2009 och tills vidare är anpassad efter den
övergång från insamling av hushållsavfall via säck till insamling via rullkärl i
plast på fastlandsdelen som sker i slutet av år 2008 och under år 2009. Övergången medför en förändring av literpriset för insamling så att kostnaden för år
2008 för 160 liters säck är 0,37 kr per liter och för år 2009 för 190 liter 0,40 kr
per liter. Detta motsvarar en prisökning med 8 %. Dessutom innehåller förslaget en sommartaxa för fritidsboende under april till och med september.
Taxenivån för insamling av hushållsavfall är justerad i enlighet med den entreprenadupphandling som skett under år 2008. För skärgården är nivån justerad i
enlighet med den tvååriga förlängning som skett med insamlingsentreprenören.
Övriga parametrar som påverkar storleken av den föreslagna justeringen av
taxans ekonomiska delar är löneökningar, uppräkning av renhållningsindex
(R77:3,4,T92SÅ02) till entreprenörerna, höjda kostnader för behandling av
slam/avfall och transporter av avfall till förbränningsanläggningar.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-09-30, reviderad 2008-10-20, redogjort
för förslaget till taxa och föreslår kommunstyrelsen föreslå
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kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa att gälla från
och med 1 januari 2009 och tillsvidare.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 299 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-09-30.
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Införande av introduktionsersättning för flyktingar mottagna i Norrtälje
kommun enligt avtal med Integrationsverket
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att införa introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar (SFS 1992:1068 med ändringar) för
flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket
och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt
att godkänna riktlinjer och ersättningsnivåer för introduktionsersättning.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2008-03-27, § 123 att hemställa hos kommunfullmäktige att besluta om införandet av introduktionsersättning för flyktingar
mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket och för vilka
kommunen uppbär schablonbidrag samt om så beslutas att uppdra åt socialnämnden att fastställa ersättningsnivåer för introduktionsersättning.
Socialkontoret har i tjänsteskrivelse 2008-03-17 utvecklat fördelarna med att
införa introduktionsersättning i stället för försörjningsstöd som nu används. Ersättningen ska fungera så löneliknande som möjligt och utarbetas för fullgjord
prestation. En förutsättning är att egna tillgångar och möjlighet till annan försörjning saknas.
Socialnämnden har ånyo behandlat ärendet 2008-10-02, § 393 och beslutat att
hemställa hos kommunfullmäktige om införanden av introduktionsersättning
enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa utlänningar
(SFS 1992:1068 med ändringar) för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun
enligt avtal med Integrationsverket och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna bilagda riktlinjer och ersättningsnivåer för introduktionsersättning.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-26 anfört att man anser det viktigt att
socialnämnden får ansvaret att fastställa ersättningsnivåerna för introduktionsersättning utifrån sina sakkunskaper inom området. Kostnaden för introduktionsersättningen täcks av det statliga schablonbidraget och införandet av
introduktionsersättning beräknas totalt sett ge ekonomiska vinster för kommunen.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa introduktionsersättning för flyktingar mottagna i Norrtälje
kommun enligt avtal med integrationsverket och för vilka kommunen uppbär
schablonbidrag samt att uppdra åt socialnämnden fastställa ersättningsnivåer
för introduktionsersättning.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 300 föreslagit enligt socialnämndens beslut 2008-10-02.
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Fördelning av IT-investeringsmedel mellan 2008-2009
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att medge ianspråktagande av 3 mkr av 2009 års investeringsanslag för ITinvesteringar under 2008,
att reducera anslaget för IT-investeringar från 15 mkr till 12 mkr 2009.
Bakgrund
IT-strateg/IT-chef har lämnat begäran om att få ianspråkta 3 mkr i investeringsmedel 2008 av 2009 års anslag. anledningen är att stora förändringar sker i
år av IT-plattformen och därmed följer andra nödvändiga investeringar. Behovet av investeringar minskar därmed 2009. IT-investeringsbudget 2009 kommer också att ingå i den verksamhetsplan som skall tas fram till kommunstyrelsen före årsskiftet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge ianspråktagande av 3 mkr av 2009
års investeringsanslag för IT-investeringar under 2008, att reducera anslaget
för IT-investeringar från 15 mkr till 12 mkr 2008.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-02.
__________
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Investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna skola
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 19 850 kkr i investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna skola inklusive rivning av befintlig byggnad,
att finansiering av investeringen sker med egna medel samt
att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att i budgetarbetet
ta hänsyn till driftkostnadskonsekvenser.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar skriftlig
protokollsanteckning enligt bilaga.
Bakgrund
Nuvarande idrottsbyggnad är byggd 1969 i två plan. Endast det övre planet är
lämpligt att användas av tillgänglighetsskäl.
Begäran finns från barn- och skolförvaltningen på en idrottshall med en yta om
minst 400 kvm som är delbar samt därtill hörande omklädnads-, dusch- samt
förrådsutrymmen. Tekniska kontoret har undersökt möjligheten att anpassa
denna byggnad för att tillgodose kraven. Anpassning/ombyggnad av befintlig
huskropp bedöms ej möjlig för att uppfylla önskemålen och erhålla avsedda
funktioner.
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Barn- och skolnämnden har behandlat ärendet 2008-10-14, § 91.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-09-26 redogjort för förslaget och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
anslå 19 850 kkr i investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna
skola inklusive rivning av befintlig byggnad, att finansiering av investeringen
sker med egna medel samt att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att i budgetarbetet ta hänsyn till driftkostnadskonsekvenser.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 302 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-09-26. Socialdemokraternas ledamöter yrkade
återremiss.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (s)- med instämmande av Bertil Karlsson (v) - I första hand
återremiss. I andra hand tilläggsyrkandet -att återuppta förhandlingar med
hallföreningen om placering av idrottshallen så att man hittar en långsiktig lösning med föreningsdrift.
Kjell Jansson (m) – avslag på återremissyrkandet och bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att återremissyrkandet har avslagits.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och bifall
till eller avslag på Elisabeth Björks och Bertil Karlssons tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
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Antagande av miljöpolicy för Norrtälje kommun
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna den av miljörådet föreslagna miljöpolicyn för Norrtälje kommun.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta miljöpolicy för Norrtälje kommun.
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade 2007-08-08, § 284 att utan eget ställningstagande
sända ut miljöpolicy för Norrtälje kommun på remiss till berörda nämnder och
förvaltningar för yttrande.
Miljörådet beslutade vid sammanträde 2007-11-07 att inarbeta och beakta inkomna synpunkter.
Föreligger upprättat förslag till miljöpolicy för Norrtälje kommun, daterad
2007-11-07.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna den av miljörådet föreslagna miljöpolicyn för Norrtälje
kommun samt att rekommendera kommunfullmäktige att anta densamma.
Politisk beredning
Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2008-10-08, § 303.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-14.
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Utredning om hantering av lokalkostnaderna inom TioHundranämndens
verksamhetsområde
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att under resterande försöksperiod för TioHundraprojektet bibehålla nuvarande
lokalhanteringsmodell och kompensera TioHundranämnden för sina lokalkostnader på samma sätt som gäller för övriga nämnder i kommunen avseende den
kommunala delen.
Kommunstyrelsens förslag::

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten.
Bakgrund
I Budget och Inriktning för 2008-2010 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att
utreda hanteringen av internhyror i budgetprocessen avseende TioHundranämnden. Tjänstemän från ledningskontoret, servicekontoret och tekniska kontoret har deltagit i arbetet. TioHundraförvaltningen har lämnat uppgifter om
nuvarande hantering av lokaler.
Tjänstemannaberedning
Föreligger ledningskontorets utredning, daterad 2008-09-01. Tjänstemän från
ledningskontoret, servicekontoret och tekniska kontoret har deltagit i arbetet.
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att under resterande försöksperiod för TioHundraprojektet bibehålla nuvarande lokalhanteringsmodell och kompensera TioHundranämnden för sina
lokalkostnader på samma sätt som gäller för övriga nämnder i kommunen av
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seende den kommunala delen, att i övrigt godkänna rapporten samt överlämna
den till fullmäktige.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-17.
__________
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Utredning om möjligheterna till avsättning i fastighetsunderhållsfond
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att vid framtagande av förslag till budget för 2010-12 överväga avsättning av
medel till fastighetsunderhållsfond inom resultat enligt balanskrav men utanför
den redovisade balansräkningen,
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten.
Bakgrund
I Budget och Inriktning för 2008-2010 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att
utreda möjligheterna till avsättning 10 mkr i en fastighetsunderhållsfond.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-18 redogjort för ärendet och föreslår
kommunstyrelsen besluta att vid framtagande av förslag till budget för 2010-12
överväga avsättning av medel till fastighetsunderhållsfond inom resultat enligt
balanskrav men utanför den redovisade balansräkningen, att godkänna rapporteringen samt överlämna svaret till fullmäktige.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 305 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-18.
__________
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Investeringsmedel för asfaltsbeläggning i samband med utbyggnad av sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge Avfallsanläggning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå investeringsmedel för asfaltsbeläggning till föreslagen utbyggnad av
sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge Avfallsanläggning till en kostnad av 3 500 kkr och
att finansiering av investeringen sker med eget kapital samt
att finansiering av driftkostnadskonsekvenser skall ske via renhållningstaxan.
Bakgrund
Hela projektet avser utbyggnad av befintlig sorterings- och mellanlagringsyta
samt en ny lakvattendamm på Salmunge avfallsanläggning.
Avfallsverksamheten har bedrivits på anläggningen sedan år 2000. På anläggningen tas olika avfallsslag emot för omlastning, mellanlagring och deponering. På fastigheten finns även en bemannad återvinningscentral.
I samband med utbyggnaden kommer en ny lakvattendamm att behövabyggas
för att klara de ökade volymerna av vatten i form av nederbörd, även en s k
pressvattens platta som är kopplad till en sluten tank kommer att byggas, detta
för att insamlade fordon av hushållsavfall ska kunna tömma sina tankar med
pressvatten.
Upphandling av övriga arbeten förutom asfalteringsarbeten har skett och inkomna anbud ligger över de beräkningar som låg som underlag till investeringsbeslutet. Upphandlingen har överklagats, men bedömningen är att den totala kostnaden för projektet kommer att öka till ca 15 400 kkr. tidigare finns
beslutat investeringsanslag som uppgår till 11 900 kkr. Kostnad för
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asfalteringsarbetet är beräknat till ca 3 500 kkr och arbetena bedöms kunna
avropas från ramavtal.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-09-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för asfaltsbeläggning till föreslagen utbyggnad av sorterings- och mellanlagringsyta på Salmunge Avfallsanläggning till en kostnad av 3 500 kkr och att finansiering av
investeringen sker med eget kapital samt att finansiering av driftkostnadskonsekvenser skall ske via renhållningstaxan.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 314 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-09-29.
__________
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Avveckling av Flygskolan
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av läsåret 2008-2009.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för
egna yrkanden.
Bakgrund
I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun som
antogs av barn- och skolnämnden i november 2007 gavs förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommun i framtiden ska se ut. Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en
lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att förbättra
nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att överföra medel
som idag används till att täcka lokalhyror till att utveckla kärnverksamheten.
Flygskolan startades som en temporär lösning i lokaler som var avsedda för
andra ändamål och har idag enbart bygglov för skolverksamhet fram till år
2011. Efter detta kan lokalerna inte användas för undervisningsändamål eftersom det idag inte finns förutsättningar för att en planändring kommer till stånd.
Barn och skolnämnden beslutade vid sammanträde 2008-10-14, § 90 att föreslå
kommunfullmäktige att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med
avslutningen av läsåret 2008-2009 och att eleverna flyttas till i handlingarna
angivna skolor.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 317 föreslagit enligt barnoch skolnämndens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – I första hand återremiss till barn- och skolnämnden för att utreda och klargöra hur skolverksamheten skall lösas i södra delen av Norrtälje stad – I andra hand avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat avslå detsamma. Därefter ställer
ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Olle Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

.
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
detaljplan för Rimbo-Vallby 1:23, 1:35, 4:2 och del av 1:6 i Rimbo församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse,
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna föreliggande förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
Bakgrund
Planförslaget innebär att den gamla nedbrunna kvarnen i Rimbo får återuppbyggas och där tillskapa en butik, kafé, verkstad och kontor. De befintliga bostadshusen på fastigheterna 1:35 och 1:23 förblir bostadshus där sistnämnda
fastighet även bibehåller befintliga verksamheter med handel och restaurang i
bottenplan..
Under programsamrådstiden har ett fåtal synpunkter inkommit ingen av de
närmare berörda fastighetsägarna har kommit med några synpunkter.
Programmet har varit utsänt på samråd under tiden 040623-040806.
Under samrådstiden har 7 yttranden inkommit av vilka 1 är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-03-10 lämnat synpunkter med

forts
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kommentarer och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet
med tillhörande samrådsredogörelse, att planförslaget inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte
har gjorts samt att godkänna föreliggande förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 270 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-03-10.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign
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Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om utställning gällande
detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 2:8 i Söderby-Karls församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen samt 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
utställning enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.
Bakgrund
Planens syfte är att bygga tio enbostadshus i anslutning till befintlig villagata
på del av fastigheten intill Söderby-Karl. Under samrådstiden har synpunkter
inkommit angående gemensamhetsanläggning och vattenskydd samt skyddsföreskrifter.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-05-20
t o m 2008-07-04.
Under samrådstiden har sex yttranden inkommit varav två är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-07-22 med anledning av inkomna synpunkter föreslagit ett antal förändringar och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen samt 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 utställning enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.
forts

Justerandes sign
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 271 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-07-22.
_________

Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
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Godkännande av samrådsredogörelse gällande detaljplan för fastigheten
Rådmanby 22:4 – 22:101 i Rådmansö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för det fortsatta planarbetet,
att planarbetet övergår till normalt planförfarande,
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts.
Bakgrund
Fastighetsägarna till Rådmanby 22:4, 6:6 m fl har inkommit med en ansökan
om ökad byggrätt inom befintliga fastigheter. Ett förslag till ny detaljplan har
tagits fram som ett tillägg till den gällande planen. Fastigheterna omfattas idag
av en detaljplan som är fastställd av länsstyrelsen 18 augusti 1961. Planen innehåller 98 tomter med minsta tomtstorlek på 2 000 kvm. Gällande planbestämmelser medger en byggrätt om 60 kvm för huvudbyggnad och 35 kvm för
uthus.
Den föreslagna planen innebär att byggrätten utökas till 80 kvm för huvudbyggnad och 40 kvm för uthus. Motivet till den större byggrätten är ett önskemål om utökad boendestandard på fastigheterna.
Programhandlingarna har varit utsänt på samråd under tiden 2007-09-24 t o m
2007-11-02. Samrådstiden har utökats till 2008-01-04 på grund av sent utskickade handlingar till Rådmanby samfällighetsförening. Under samrådstiden
har 5 yttranden inkommit varav 1 är utan erinran.
forts
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-06-30 redovisat inkomna synpunkter
med kommentarer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna samrådsredogörelsen som underlag för det fortsatta planarbetet, att
planarbetet övergår till normalt planförfarande, att planförslaget inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 272 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-06-30.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign
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Detaljplan för del av fastigheten Norra Sund 28:13 i Väddö församling,
utställningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna det med nedanstående kommentarer reviderade planförslaget för
utställning enligt PBL 5:23,
att hos länsstyrelsen ansöka om upphävande av 113 § Byggnadslagen inom det
aktuella planområdet för berörd del av fastigheten Norra sund 28:13.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av en ändring av gällande
detaljplan så att sex nya permanentbostadsfastigheter med anslutning till befintlig bebyggelse vid Brinkvägen kan bildas på ett grönområde, hävdat som
jordbruksmark.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-04-07
t o m 2008-05-23. Nio yttranden har inkommit av vilka ett är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-08 lämnat synpunkter och kommentarer samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna det med nedanstående kommentarer reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 273 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-08
__________
Expedieras: Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign
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Förfrågan om planändring för tomt området Väddö-Tomta 2:91 i Väddö
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka en utökad byggrätt för huvudbyggnad från 60 kvm till 100 kvm
och en utökad byggrätt för uthus från 40 kvm till 60 kvm,
att avslå en utökad byggrätt för huvudbyggnad från 60 kvm till 80 kvm och en
utökad byggrätt för två uthus med en sammanlagd area på 80 kvm samt begäran om att ej byggbar (prickad mark) ska omvandlas till tomtmark.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått in en ansökan om planändring för tomtområdet
Väddö-Tomta 2:91. Planändringen ska ge utökad byggrätt från tidigare 60 + 40
kvm till 80 + 40 + 40 kvm samt avlägsna begränsning av markens bebyggelse
(prickad mark).
Samfällighetsföreningen Mobacken består av 40 fastigheter med tomter som är
ca 2000 kvm.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse redogjort för ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen besluta att tillstyrka en utökad byggrätt för huvudbyggnad från 60 kvm till 100 kvm och en utökad byggrätt för uthus från 40
kvm till 60 kvm, att avslå en utökad byggrätt för huvudbyggnad från 60 kvm
till 80 kvm och en utökad byggrätt för två uthus med en sammanlagd area på
80 kvm samt begäran om att ej byggbar (prickad mark) ska omvandlas till
tomtmark.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign
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Förfrågan om ändring av detaljplanen för Yxlö 2:66 och 2:94 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig positiv till att begärd ändring av detaljplanen får prövas genom en
ny detaljplan,
att planändringen får göras på sökandens bekostnad och i samråd med ledningskontoret.
Bakgrund
Stefan Hardingz har kommit in med en förfrågan om att få ändra detaljplanen
för fastigheterna Yxlö 2:66 och 2:94 från sex radhus till fyra enbostadshus.
Fastigheten ligger i Köpmanholm på Yxlan och arealen är drygt 3, 9 ha.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-04 anfört att kommunstyrelsens
tjänstemannaberedning har behandlat ärendet och ställer sig positiva till att begärd ändring av detaljplanen får prövas genom en ny detaljplan. Planändringen
får göras på sökandens bekostnad och i samråd med ledningskontoret. Tomterna bör placeras över 2-meters nivåkurva med hänvisning till framtida översvämningsrisker. Ett grönstråk bör lämnas mot den sydvästra bebyggelsen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 275 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-04
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign
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Förfrågan om upprättande av detaljplan för Malstaby 4:2 i NorrtäljeMalsta församling, efter kommunicering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår från dagens sammanträde.
Bakgrund
Niclas Stollenwerk, Anebyhus har inkommit med en ansökan om planläggning
av fastigheten Malstaby 4:2. Avsikten är att uppföra 28 villor på fastigheten
Malstaby 4:2.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse anfört att det är önskvärt att Malstaby
utvecklas till en sammanhållen struktur där anläggande av vägar och VAlösningar kan ske parallellt med nybyggnation utan större inverkan på landskapets riksintressen. De värden som gör att området är attraktivt idag bör bevaras
vid en förtätning så att platsen behåller sina kvaliteter i framtiden.
Kommunens tjänstemannaberedning har behandlat ärendet och med hänvisning till programmet för Malstaby inte anser det lämpligt att lokalisera bostadsbebyggelse i detta område.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen
om upprättande av detaljplan för Malstaby 4:2.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 278 föreslagit att framställningen skall avslås och att ärendet kommuniceras före kommunstyrelsens
beslut.
__________
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Yttrande gällande utvärdering av förköpslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till miljödepartementet över Boverkets utvärdering av förköpslagen.
Bakgrund
Kommunen har erbjudits lämna synpunkter på Boverkets utvärdering av förköpslagen. Uppdraget till Boverket lämnades av regeringen i juni 2006.
Utvärderingen har utförts av Boverket efter samråd med Domstolsverket,
Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting. En tidigare utvärdering av
Boverket 1992 pekade på att förköpslagen borde avskaffas. Boverket föreslår
nu att förköpslagen bör vara kvar i någon förändrad form.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-08-19 redovisat Boverkets fyra förslag
till förändringar och lämnat kommentarer till de olika förslagen.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad
skrivelse till miljödepartementet som yttrande över Boverkets utvärdering av
förköpslagen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 279 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-08-19.
__________
Expedieras:
Miljödepartementet
Justerandes sign
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Tillägg nr 1 till avtal om lägenhetsarrende med Skebobruks museiförening
Beslut
Berit Jansson (c) anmäler jäv och lämnar lokalen. Åsa Wärlinder (c) tjänstgör.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna tilläggsavtal nr 1 till avtal om lägenhetsarrende med Skebobruks
museiförening.
Bakgrund
Antalet besökare till Skebobruks museum har stadigt ökat under senare år,
samtidigt som man blivit mer och mer trångbodd i nuvarande byggnad. Då fastigheten skebo 1:148 är väldigt smal, är det svårt att bygga komplementbyggnader på befintlig fastighet.
Under våren beslutades på delegation, att Skebobruks museiförening skulle få
arrendera en bit av kommunens fastighet Skebo 1:142 som ansluter till museets
fastighet Skebo 1:142. Arrendetiden är 5 år med förlängning med 2 år i taget.
Arrendeavgiften är satt till 1000 kr/år. Här skulle museet få bygga en förrådsbyggnad med besökstoalett. Bygglov har sökts och erhållits.
Museet har sökt stöd hos Allmänna arvsfonden med 300 000 kr för att kunna
bygga förrådsbyggnaden med handikapptoalett. I sina villkor begär allmänna
arvsfonden att nyttjanderätten för marken inte får understiga 10 år.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat förslag till tilläggsavtal nr 1. Enligt förslaget
förlängs arrendetiden till 11 år från den ursprungliga upplåtelsetidpunkten
2008-04-01. I övrigt gäller arrendeavtalet oförändrat.
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Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-04 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tilläggsavtal nr 1 till avtal om lägenhetsarrende med Skebobruks museiförening.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 280 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2008-09-04. Berit Jansson (c) anmälde jäv.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin
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Reglering av kostnader för marksanering, kv Förrådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till uppgörelse med NCC angående reglering av kostnader
för marksanering, kv Förrådet.
Bakgrund
Kommunen har utfört marksanering av kv Förrådet.
Överläggningar har skett med NCC i ansvarsfrågan. Ett möte ägde rum med
NCC i samband med att saneringen startade våren-sommaren 2007. Saneringen
blev betydligt mer omfattande än vad genomförda markundersökningar hade
indikerat. Trots det stannade kostnaderna vid ca 3,1 mkr mot kalkylerade 2,5-3
mkr. anledningen till detta är bland annat att en stor del av bortschaktade massor med metallföroreningar har kunnat forslas till Salmunge för att där användas för täckning av Björkholmstippen.
Slutredovisningen av saneringskostnaderna skedde till NCC genom en skrivelse 2008-07-25. I skrivelsen finns en redogörelse över saneringens genomförande.
Uppgörelsen innebär att NCC till kommunen betalar totalt 1 622 058:17 kr
plus moms. Av detta utgör 1 520 919:72 kr ersättning för saneringen och
101 138:45 kr ersättning för markundersökningar. I och med betalning är tvisten mellan kommunen och NCC slutreglerad.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppgörelse med NCC angående
reglering av kostnader för marksanering, kv Förrådet.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-09-17, § 281 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2008-09-08.
___________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin
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Dnr KS08-1042 210

Yttrande över miljödepartementets remiss Byggprocessutredningens betänkande Bygg – helt enkelt (SOU2008:68)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande över SOU 2008:68 – Bygg – helt enkelt, översända upprättad skrivelse till miljödepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och t f kommundirektören.
Bakgrund
Regeringen beslutade år 2002 att se över plan- och bygglagstiftningen. En
kommitté tillsattes som antog namnet PBL-kommittén. Kommittén överlämnade sitt betänkande: ”Får jag lov? Om planering och byggande”. I propositionen
”Ett första steg för en enklare plan- och bygglag” har regeringen föreslagit vissa förenklingar och förtydliganden av bestämmelserna i plan- och bygglagen i
syfte att underlätta arbetet för berörda parter i plan- och byggprocessen. Regeringen har därefter gjort bedömningen att ytterligare ett antal frågor måste utredas främst frågor förknippade med detaljplane- och byggprocessen.
Byggprocessutredningen har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att
ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen
och vissa byggrelaterade frågor. Utredningen föreslår att förändringarna träder
i kraft 1 april 2010.
Norrtälje kommun har fått betänkandet på remiss och ska svara departementet
senast 24 oktober 2008.
Yttrandet har tagits fram av ledningskontoret och bygg- och miljökontoret.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret och bygg- och miljökontoret har i skrivelse 2008-09-15 redogjort för ärendet och anför bland annat att kontoret ställer sig positiv till de
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förändringar som föreslås i lagförslaget. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande över betänkandet SOU 2008:68, Bygg – Helt enkelt.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2008-09-15. Arbetsutskottet uppdrog åt ledningskontoret att revidera skrivelsen i enlighet med förd diskussion.
_________
Expedieras:
Miljödepartementet
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Dnr KS08-126 001

Arbetsbeskrivning och organisation för Norrtälje kommuns lokala brottsförebyggande råd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta föreslagen arbetsbeskrivning och organisation för Norrtälje kommuns
brottsförebyggande råd.
Bakgrund
Vid BRÅ-sammanträdena under våren 2007 diskuterades förändringar av
BRÅ:s arbetssätt och sammansättning. Ordförande i BRÅ, kommunstyrelsens
ordförande, gav socialchefen och räddningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till förändrat arbetssätt och sammansättning.
Tjänstemannaberedning
Räddningstjänsten har i samråd med socialförvaltningen och polisen upprättat
förslag till arbetsbeskrivning och organisation för Norrtälje kommuns brottsförebyggande råd och föreslår i skrivelse 2008-09-11 kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagen arbetsbeskrivning och organisation för Norrtälje kommuns
brottsförebyggande råd.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 309 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2008-09-11.
__________
Expedieras:
Räddningstjänsten
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Dnr KS08-1178 110

Yttrande över sammanläggning av Edebo och Häverö-Singö församlingar
samt överföring av Ununge församling till Söderbykarls kyrkliga samfällighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att inte ha någon erinran mot förslaget till sammanläggning av Edebo och Häverö-Singö församling samt överföring av Ununge församling till Söderbykarls
kyrkliga samfällighet.
Bakgrund
Det har inkommit ett förslag från Uppsala stift över sammanläggning av Edebo
och Häverö-Singö församlingar samt överföring av Ununge församling till Söderbykarls kyrkliga samfällighet. Förslaget grundas på dels motsättningar och
konflikter inom Edebo-Ununge kyrkliga samfällighet och dels på försämrad
ekonomi.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-12 anfört att församlingsindelningen
inte används i kommunens verksamhet eller planering. Det är en administrativ
gräns som av tradition används som områdesgräns. Statistik och annat underlag för distriktsindelningar baseras numera på fastighetsnivå som lägsta byggsten.
Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att inte ha
någon erinran mot förslaget till sammanläggning av Edebo och Häverö-Singö
församling samt överföring av Ununge församling till Söderbykarls kyrkliga
samfällighet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 310 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-12.
__________
Expedieras: Uppsala Stift
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Dnr KS07-309 280

Förslag till avtal om förvaltning av Färsna Gård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreliggande avtal mellan Norrtälje naturvårdsstiftelse och Norrtälje kommun om förvaltning av Färsna gård samt
att uppdra till t f kommundirektör Sören Karlsson att underteckna avtalet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 19 februari 2007 att godkänna ett avtal om förvaltning av Färsna gård samt att avtalet skall undertecknas av kommundirektör
Mats Törnquist.
Tjänstemannaberedning
Då Mats Törnqvist har slutat sin anställning som kommundirektör i Norrtälje
föreslår ledningskontoret i skrivelse 2008-04-17 kommunstyrelsen besluta att
godkänna föreliggande avtal mellan Norrtälje naturvårdsstiftelse och Norrtälje
kommun om förvaltning av Färsna gård samt att uppdra till t f kommundirektör
Sören Karlsson att underteckna avtalet.
Politisk beredning
Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2008-10-08, § 311.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 319 föreslagit i enlighet
med ledningskontorets skrivelse 2008-04-17.
__________
Expedieras:
Norrtälje Naturvårdsstiftelse
T f kommundirektören
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Dnr KS08-507 106

Inrättande av Leaderområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ställa sig positiv till att delta i det Leaderområde som bildas med den inriktning som anges i ”Utveckla Roslagen”,
att skriva under en avsiktsförklaring enligt förslag,
att under perioden årligen avsätta det i ansökan redovisade beloppet för lokal
medfinansiering för Norrtälje kommun.
Bakgrund
Interimsgruppen Leaderområde Roslagen har inkommit i mars 2008 med en
ansökan om kommunal medfinansiering. I ansökan anhåller ”Utveckla Roslagen” om att kommunen beslutar att ställa sig bakom ansökan om att bilda
LAG-grupp och ett Leaderområde enligt förstudien ”Utveckla Roslagen” samt
att medverka i finansieringen enligt kalkyl.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2008-09-24 att föregående Leaderperiod
visar på många lyckade projekt gällande landsbygdsutveckling och Leader ger
goda förutsättningar för uppväxling av kommunala medel. Vår landsbygd och
skärgård har stora utvecklingspotentialer och Leader kan bidra till lokal mobilisering, positiv utveckling för lokalt näringsliv, stärkt föreningsliv, säkrad
samhällsservice m m.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till att
delta i det Leaderområde som bildas med den inriktning som anges i ”Utveckla
Roslagen”, att skriva under en avsiktsförklaring enligt förslag,
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att under perioden årligen avsätta det i ansökan redovisade beloppet för lokal
medfinansiering för Norrtälje kommun.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-08, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-24.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/Gunnel Löfqvist
Anders Olander
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Dnr KS08-1321 006

Införande av ny teknik för kommunfullmäktiges sammanträden och
medborgardialoger
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att i enlighet med val- och demokratinämndens förslag upphandla ett digitalt
system som kan stödja votering, debatt och närvarohantering vid kommunfullmäktiges sammanträden samt tillgodose de krav som tillkommer med genomförande av medborgardialoger,
att uppdra till IT-enheten att möjliggöra att den av Roslagens Sparbanks tänkta
inköp av en kameralösning för att sända möten över Internet kopplas samman
med kommunens server,
att kostnaden maximalt 600.000 kronor får täckas ur kommunstyrelsens ITinvesteringsram.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges presidium och val- och demokratinämndens presidium
har följt utvecklingen av olika tekniska möjligheter att effektivisera och demokratisera kommunfullmäktiges sammanträden. Val- och demokratinämnden
har anmält behov av teknisk utrustning i samband med genomförande av medborgardialoger. Val- och demokratinämnden har vid sammanträde 2008-09-18,
§ 21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att upphandla ett digitalt system som
stödjer både fullmäktiges sammanträden och kan användas som ett verktyg för
medborgardialoger.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att i enlighet med val- och demokratinämndens förslag
upphandla ett digitalt system som kan stödja votering, debatt och
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närvarohantering vid kommunfullmäktiges sammanträden samt tillgodose de
krav som tillkommer med genomförande av medborgardialoger, att uppdra till
IT-enheten att möjliggöra att den av Roslagens Sparbanks tänkta inköp av en
kameralösning för att sända möten över Internet kopplas samman med kommunens server, att kostnaden maximalt 600.000 kronor får täckas ur kommunstyrelsens IT-investeringsram.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 315 föreslagit enligt valoch demokratinämndens förslag 2008-09-18, § 21.
__________
Expedieras:
Val- och demokratinämnden
IT-enheten
Ekonomienheten
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Dnr KS08-1262 295

Godkännande av tilläggsavtal för ombyggnadskostnad av lokaler för ITverksamheten i By 1 på Campus Roslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår från dagens sammanträde.
Bakgrund
För att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö och rumsindelning för utökad personal har en ombyggnad planerats av fastighetsägaren NIHAB att ske
i de befintliga lokalerna.
Tekniska kontoret har förhandlat med NIHAB, som nu har lämnat ett förslag
på tilläggsavtal enligt de överenskommelser som förhandlats fram för en hyresperiod på 3 år. Förslaget innefattar avdelande av kontorsrum samt komfortkyla i lokalerna.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har 2008-09-08 lämnat förslag till avtal och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till
tilläggsavtal för hyresgästanpassningar för IT-verksamheten, för en avtalsperiod från och med 2008-10-01 till och med 2011-09-30, med NIHAB,
att ledningskontoret utför erforderliga förändringar i innevarande och kommande budget, att utse tekniska chefen att jämte kommunstyrelsens ordförande
teckna tilläggsavtalet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 320 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2008-09-08.
__________
Expedieras: Tekniska kontoret
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Dnr KS07-248 840

Godkännande av avtal gällande strategiskt samarbete om turism i Roslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna avtal om strategiskt turistsamarbete.
Bakgrund
Under våren 2008 har ett antal möten genomförts med näringslivsansvariga i
Vaxholm, Östhammar och Österåker.
Ett förslag till avtal har upprättats mellan Vaxholms stad, Österåkers kommun,
Norrtälje kommun och Östhammars kommun. Syftet är att göra destinationen
Roslagen till ett av Sveriges fem mesta attraktiva besöksmål och därmed förbättra förutsättningarna för enskilda företags långsiktiga lönsamhet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-09-08 redovisat ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna avtal om
strategiskt turistsamarbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-10-16, § 323 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-09-09.
_________
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 2009 enligt
bilaga.
Bakgrund
Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen år 2009.
_________
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Dnr KS 08-25 002

Anmälan om delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 08-31 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 36-39 2008, Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS08-132 002
Delegationsbeslut avseende planärenden, vecka 39 och 40, Olivera Boljanovic
Bil 3
Dnr KS08-39 002
Delegationsärenden gällande trafikärenden m m, Tommie Eriksson, , Bertil
Rusk och Eva Kutscher
Delegationsärenden gällande transporttillstånd, tillfällig trafikföreskrift, dispens från lokaltrafikföreskrift 2008-05-26-2008-08-27
Delegationsärenden gällande parkeringstillstånd 2008-08-05-09-04, Eva Kutscher
Bil 4
Dnr KS08-675 053
Delegationsbeslut gällande livsmedelsupphandling, kommunstyrelsens ordförande samt rättegångsfullmakt avseende UNO-upphandling av livsmedel
Bil 5
Dnr KS08-1230 002
Godkännande av utlandsresa i tjänsten för Elisabeth Björk, kommunstyrelsens
ordförande
Bil 6
Dnr KS08-12538 055
Beslut om direktupphandling gällande juridiskt beslutsstöd inom upphandlingsområdet, t f kommundirektör Sören Karlsson
Bil 7
Dnr KS08-1230 002
Godkännande av utlandsresa i tjänsten för Tommie Eriksson, t f kommundirektör Sören Karlsson
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Bil 8
Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet
Bil 9
Hänvisning till KS § 237, 2008-09-15, delegation för t f kommundirektör Sören Karlsson att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Tälje 3:1
under fastighetsbildning till Seniorgården AB för en köpeskilling av 5 mkr, att
bemyndiga mark- och exploateringschefen Lars Härlin underteckna erforderliga köpehandlingar.
Bil 10
Hänvisning till KS § 237, 2008-09-15, delegation för t f kommundirektör Sören Karlsson att godkänna försäljning av fastigheten Gjutaren 5 till Besqab
Omsorgsboende i Granparken AB för en köpeskilling av 3,5 mkr,. att bemyndiga mark- och exploateringschefen Lars Härlin underteckna erforderliga köpehandlingar
__________
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Meddelas och lägges till handlingarna
Dnr KS08-1043 170
Redovisning av rutiner vid avveckling av utrangerade fordon
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 08:63 Budgetförutsättningar för
åren 2009-2011
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 08:66 Budgetpropositionen för år
2009
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 08:69 Preliminär utjämning 2009
mm
Veolia vattens månadsrapport för augusti månad
Stockholm Nordost, spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost, yttrande
över förstudie
Länsstyrelsens sammanställning av föreskrifter utfärdade av länsstyrelsen i
Stockholms län
Dnr KS08-1275 310
Länsstyrelsens beslut ang miljöprövning avseende projekt väg 1103, Tulkavägen förbi Hallsta pappersbruk i Hallstavik i Norrtälje kommun
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, protokoll från sammanträdet 2008-08-26.
Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll 2008-09-02
Noteringar från sammanträde med Brå den 13 februari och den 20 augusti
2008
forts
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Miljörådets protokoll från sammanträdet 2008-09-16
Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte den 10 september 2008.
__________
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