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Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 14.30-14.40

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sören Karlsson, kommundirektör
Tommie Eriksson, teknisk chef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 16 december 2008, kl 13.00

Underskrift

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

Paragrafer

328-335

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-12-15

Datum för
anslags uppsättande

2008-12-17

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-12-15

2

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

Närvarande = N
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Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

16
10
4

§
Ja
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§
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§
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Nej

Ja
Nej
Avstår
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Nej
Avstår
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Nej
Avstår
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KS § 328
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 december
2008.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1633 041

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2009
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna verksamhetsplaner 2009 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, lednings- och servicekontor, räddningstjänst och tekniskt kontor,
att driftbudget för 2009 skall ha följande fördelning:
Lednings- och servicekontor
Räddningstjänst
Tekniskt kontor
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

83 714 tkr
49 143 tkr
80 358 tkr
22 572 tkr
235 787 tkr

att av kommunstyrelsens anslag för inventarier bevilja tekniska kontoret 100
tkr och lednings- och servicekontoret 300 tkr,
att godkänna förslag till investeringsbudget på 1 900 tkr för räddningstjänsten,
att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå medel för
investeringar/verksamhetsanpassningar till tekniska kontoret på totalt 6 050 tkr
varav
för renhållningsverksamhet
för lokalförsörjningsverksamhet
för VA-verksamhet
för anslutningar/serviser VA
för gata/parkverksamhet
för busshållplatser
för trafiksäkerhetsåtgärder
för handikappåtgärder
för proj/utr, mark/intrångsersättning
Justerandes sign

800 tkr
1 000 tkr
800 tkr
2 500 tkr
500 tkr
100 tkr
100 tkr
100 tkr
150 tkr
Utdragsbestyrkande
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KS § 329
att uppdra till IT-chefen att utreda konsekvenserna över att lägga ut IT-driften
på extern entreprenör,att uppdra till räddningstjänsten redovisa hur brandskyddsutbildning och information skall bedrivas utifrån förutsättningarna i den
kommande konkurrenslagstiftningen, i syfte att klargöra målet med trygghet
och säkerhet i samhället samt att klargöra att inte snedvrida konkurrensen med
näringslivet,
att renhållningskundtjänst och kontaktcenter samordnas personellt, samt att
öppettiden skall vara 8-18 måndag-onsdag, 8-19 torsdag och 8-16.30 fredag.
att öppettiderna på återvinningsstationerna skall vara följande:
Görla vardagar 7-18, lördagar 9-16 och söndagar 10-16
Salmunge vardagar 7-16, lördagar 9-16
Häverö vardagar 7-16, lördagar 9-16
Bakgrund
Som underlag för beslutet föreligger verksamhetsplaner för kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige, lednings- och servicekontor, tekniskt kontor samt räddningstjänst.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-11-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsplaner 2009 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, lednings- och servicekontor, räddningstjänst och tekniskt kontor,
att driftbudget för 2009 skall ha följande fördelning:
Lednings- och servicekontor
83 714 tkr
Räddningstjänst
49 143 tkr
Tekniskt kontor
80 358 tkr
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
22 572 tkr
235 787 tkr
att av kommunstyrelsens anslag för inventarier bevilja tekniska kontoret 100
tkr och lednings- och servicekontoret 300 tkr, att godkänna förslag till investeringsbudget på 1 900 tkr för räddningstjänsten, att av kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar anslå medel för investeringar/verksamhetsanpassningar till tekniska kontoret på totalt 6 050 tkr varav
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 329 forts
för renhållningsverksamhet
för lokalförsörjningsverksamhet
för VA-verksamhet
för anslutningar/serviser VA
för gata/parkverksamhet
för busshållplatser
för trafiksäkerhetsåtgärder
för handikappåtgärder
för proj/utr, mark/intrångsersättning

800 tkr
1 000 tkr
800 tkr
2 500 tkr
500 tkr
100 tkr
100 tkr
100 tkr
150 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att överföra 500 tkr från centralt anslag för exploatering/utveckling till ledningskontoret avseende detaljplaner.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-11-26, § 382 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-24 med följande av Kjell Jansson yrkade
tillägg: att uppdra till IT-chefen att utreda konsekvenserna över att lägga ut ITdriften på extern entreprenör, att uppdra till räddningstjänsten redovisa hur
brandskyddsutbildning och information skall bedrivas utifrån förutsättningarna
i den kommande konkurrenslagstiftningen, i syfte att klargöra målet med
trygghet och säkerhet i samhället samt att klargöra att inte snedvrida konkurrensen med näringslivet, att renhållningskundtjänst och kontaktcenter samordnas personellt, samt att öppettiden skall vara 8-18 måndag-onsdag, 8-19 torsdag och 8-16.30 fredag.att öppettiderna på återvinningsstationerna skall vara
följande: Görla vardagar 7-18, lördag 9-16 och söndag 10-16
Salmunge vardagar 7-16, lördag 9-16
Häverö vardagar 7-16, lördag 9-16
Arbetsutskottet beslutade för egen del att överföra 500 tkr från centralt anslag
för exploatering/utveckling till ledningskontoret avseende detaljplaner.
Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
________
Expedieras:
Kommunstyrelsens kontor
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1056 023

Förordnande av kommundirektör och biträdande kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att nuvarande tf kommundirektör Sören Karlsson anlitas på halvtid som uppdragstagare för att täcka kommunens högsta ledningsfunktion,
att vid upphandling av konsulttjänsten som kommundirektör tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU 4:5 p 2,
att kommundirektören är chef för samtliga förvaltningschefer och stabschefer,
att tekniska kontorets chef Tommie Eriksson förordnas som biträdande kommundirektör med anställningsvillkor som avgörs av kommundirektören, samt
att delegera till kommundirektören att internt tillförordna ersättare för tekniske
chefen under dennes förordnandetid som biträdande kommundirektör.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar skriftlig
protokollsanteckning, bil.
Tjänstemannaberedning
För att täcka den vakans som uppstår inom kommunstyrelsens tjänstemannaledning från och med 2009-01-01 föreslår ledningskontoret i skrivelse 200811-24 att en kommundirektör anlitas under begränsad tid samtidigt som en biträdande kommundirektör förordnas för samma tidsperiod. Föreslagen tidsperiod är 2009-01-01—2011-03-31. Kommundirektören föreslås även fortsättJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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ningsvis ha det delegerade personal- och arbetsmiljöansvaret i organisationen
enligt befattningsbeskrivningar.
För att få kontinuitet i utvecklingen av kommunens organisation och verksamhet föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen besluta att nuvarande tf kommundirektör Sören Karlsson anlitas på halvtid som uppdragstagare för att täcka
kommunens högsta ledningsfunktion för tiden 2009-01-01—2011-03-31 enligt
avtal, att tekniska kontorets chef Tommie Eriksson förordnas som biträdande
kommundirektör med anställningsvillkor som avgörs av kommundirektören,
samt att delegera till kommundirektören att internt tillförordna ersättare för
tekniske chefen under dennes förordnandetid som biträdande kommundirektör.
Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2008-12-15 där
kommunstyrelsen föreslås besluta att nuvarande tf kommundirektör Sören
Karlsson anlitas på halvtid som uppdragstagare för att täcka kommunens högsta ledningsfunktion, att vid upphandling av konsulttjänsten som kommundirektör tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU 4:5
p 2, att kommundirektören är chef för samtliga förvaltningschefer och stabschefer, att tekniska kontorets chef Tommie Eriksson förordnas som biträdande
kommundirektör med anställningsvillkor som avgörs av kommundirektören,
samt att delegera till kommundirektören att internt tillförordna ersättare för
tekniske chefen under dennes förordnandetid som biträdande kommundirektör.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-11-26, § 383 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-24. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s)
yrkade avslag på ledningskontorets förslag och istället att Sören Karlsson skall
anställas på heltid till och med 2011-03-31.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till ledningskontorets skrivelse 2008-12-15.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – i första hand att
ärendet återremitteras för att kontrollera att allt blir rätt i alla delar, - I andra
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hand att tjänsten som kommundirektör skall vara på heltid samt att det skall
vara en anställning på viss tid, 2009-01-01-2011-03-31, - avslag på att anställa
en biträdande kommundirektör.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Kjell Janssons yrkande och Elisabeth Björks m fl andrahandsyrkande att tjänsten som kommundirektör skall
vara på heltid samt att det skall vara en anställning på viss tid, 2009-01-012011-03-31, avslag på att anställa en biträdande kommundirektör och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons yrkande.
_________
Expedieras:
Kommundirektören
Tommie Eriksson
Personalchefen

.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-456 042

Månadsrapport per oktober 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoren har upprättat månadsbokslut per oktober för de i
kommunstyrelsen ingående verksamheterna, samt en sammanställning av budgetavvikelser per oktober samt de prognostiserade avvikelserna för helåret.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-11-25 kommunstyrelsen besluta att
godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar
för.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-11-26, § 380 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-25.
__________
Expedieras:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-456 042

Månadsrapport per oktober 2008 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för oktober 2008 samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram månadsrapport per oktober 2008 för kommunen. Underlag har hämtats från förvaltningar och bolag.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-11-21 kommunstyrelsen besluta att
godkänna månadsrapport för oktober 2008 samt att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-11-26, § 381 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-21.
________
Expedieras:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1732 253

Begäran från NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB om försäljning av fastigheten Älmsta 1:86, Älmsta vårdcentral
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s begäran om att sälja
fastigheten Älmsta 1:86, Älmsta vårdcentral.
Bakgrund
Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB har anhållit om Norrtälje Kommunhus AB:s yttrande över försäljning av fastigheten Älmsta 1:86, Älmsta vårdcentral.
Norrtälje Kommunhus AB beslutade vid sammanträde 2008-12-01, § 61 att
tillstyrka Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s försäljning av fastigheten
Älmsta 1:86, Älmsta vårdcentral och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.
__________
Expedieras:
NIHAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 334
Revidering av kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att kommunstyrelsens sammanträde den 14 april flyttas till den 6 april,
att ett nytt sammanträde läggs in den 8 juni samt
att kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti utgår.
Bakgrund
På förekommen anledning föreslås att kommunstyrelsens sammanträde den 14
april flyttas till den 6 april samt att ett nytt sammanträde läggs in den 8 juni.
Kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti utgår.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS08-1768 002

Beslut att delegera till kommundirektören att godkänna överlåtelse av
mark- och exploateringsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att delegera till kommundirektören att godkänna avtalsparts överlåtelse av
mark- och exploateringsavtal samt
att uppdra till ledningskontoret att göra erforderliga ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning under nummer D15.
Bakgrund
Mark- och exploateringschefen har idag, genom en vidaredelegation från
kommundirektören, rätt att godkänna överlåtelser och andrahandsupplåtelser
av arrendeavtal och andra nyttjanderättsavtal. Det saknas idag en delegation
som ger mark- och exploateringschefen rätt att godkänna överlåtelser av markoch exploateringsavtal. Det innebär att kommunens beslut att godkänna ny avtalspart i ett mark- och exploateringsavtal ska fattas av kommunstyrelsen.
Tjänstemannaberedning
För att underlätta den praktiska hanteringen av kommunens mark- och exploateringsavtal föreslår ledningskontoret att kommundirektören ges en utökad delegation.
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2008-11-20 kommunstyrelsen besluta att
delegera till kommundirektören att godkänna avtalsparts överlåtelse av markoch exploateringsavtal samt att uppdra till ledningskontoret att göra erforderliga ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning under nummer D15.
__________
Expedieras:
Kommundirektören
Lars Härlin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

