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Beslutande

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.05
18.00-18.30
Enligt förteckning

Övriga deltagande

Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 10 februari 2009, kl 13.00

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

26-54

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-02-09

Datum för
anslags uppsättande

2009-02-11

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

2009-03-04
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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
Frånvarande
Tjänstgörande
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KS § 26
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 10 februari
2009, kl 13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1722 170

Antagande av förslag till handlingsprogram för Norrtälje kommuns riskoch krishantering
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommundirektören att i samråd med räddningschefen utse kommunal tjänsteman i beredskap.
Kommunstyrelsens förslag:

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering samt
att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för Norrtälje kommuns risk- och krishanteringsarbete.
Bakgrund
Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för Norrtälje kommuns
risk- och krishantering. Ambitionen har varit att samla all risk- och krishantering i ett dokument; förebyggande, skadeavhjälpande och plan för att hantera
extraordinära händelser.
Handlingsprogrammet berör alla kommunala förvaltningar och verksamheter
vad gäller att jobba med förebyggande frågor och planering för att hantera
störningar, svåra påfrestningar och kriser. Det som berör räddningsinsatser omfattar endast räddningstjänstens verksamhetsområde.
Handlingsprogrammets arbetsprincip är att handlingsprogrammets mål och
direktiv skall vara en del i alla verksamheters årliga verksamhetsplaner.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 27 forts
Räddningstjänstens operativa förmåga och beredskap regleras i den årliga
verksamhetsplanen.
Det föreslagna handlingsprogrammet omfattar förebyggande arbete, räddningstjänst och hur en extraordinär händelse skall hanteras. Tre handlingsprogram
har sammanförts till ett handlingsprogram som omfattar hela hotskalan från förebyggande av olyckor till hantering av kriser.
Arbetsutskottet beslutade 2008-02-20, § 51 att sända förslaget till handlingsprogram till samtliga förvaltningar, berörda samverkansparter och organisationer samt tillsynsmyndigheten för samråd. Efter samråd har justeringar gjorts
och arbetats in i förslaget.
Tjänstemannaberedning
Räddningstjänsten har i skrivelse 2008-12-04 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att i samråd med räddningschefen utse
kommunal tjänsteman i beredskap. Kommunfullmäktige föreslås besluta att
anta handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering samt att
uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för Norrtälje kommuns
risk- och krishanteringsarbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 2 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2008-12-04.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-336 024

Förändring i ERS gällande årsarvodet för ordföranden i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att årsarvodet för ordföranden i kultur- och fritidsnämnden från och med 200901-01 skall utgöra 20 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Bakgrund
Efter valet 2006 förhandlade representanter för de fyra borgerliga partierna i
kommunen om den politiska organisationen under mandatperioden. Bland annat kom man överens om att vissa ordförande skulle ha årsarvode uttryckt i
procent av kommunalrådets arvode. De föreslagna procentsatsernas utfall i
kronor räknat, jämfördes med de belopp som totalt hade betalats ut under den
närmast föregående mandatperioden och överensstämmelsen var relativt god.
De fyra borgerliga gruppledarna i kommunstyrelsen tillskrev förtroendemannanämnden i februari 2008 och begärde att arvodet till ordföranden i kulturoch fritidsnämnden skulle höjas från 15 % till 20 % av kommunalrådets
arvode. Förtroendemannanämnden återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 26 februari.
Ordföranden i förtroendemannanämnden har i skrivelse 2008-12-08 anfört att
den bedömning som de fyra gruppledarna gjorde i februari i år bättre svarar
mot den faktiska arbetsinsatsen, än den bedömning som gjordes hösten 2006
och föreslår därför förtroendemannanämnden besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att årsarvodet för ordföranden i kultur- och fritidsnämnden
från och med 2009-01-01 skall utgöra 20 % av kommunalrådets arvode.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts

KS § 28 forts
Förtroendemannanämnden beslutade 2008-12-11, § 36 enligt ordförandens
förslag 2008-12-08.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 12 föreslagit enligt förtroendemannanämndens förslag 2008-12-08. Kjell Jansson (m) yrkade att ”kommunalrådets arvode” ändras till ”kommunstyrelsens ordförandes arvode.”
Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1414 214

Godkännande och antagande av detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 (vid Ålandsviken) i Blidö församling
Beslut
1.

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

2.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 (vid Ålandsviken) i Blidö församling.
Bakgrund
Planförslaget avser en lämplighetsprövning av att den servicebyggnad som
uppförts på parkmark vid Ålandsvikens gästhamn med tillfälligt bygglov, skall
kunna permanentas med stöd av en ny detaljplan. Från ägaren till Furusund
2:88 har det kommit in invändningar mot förslaget med hänvisning till risken
för störningar och till ingreppet i kulturmiljön samt att inte MKB upprättats.
Synpunkterna är till en del grundade på att planen skulle medge en utökad
verksamhet utöver den som det tillfälliga bygglovet medger. Så är inte avsikten.
Planförslaget har varit utställt under tiden 2 – 23 september 2008 och under
samma tid varit tillgängligt på kommunens webbsida.
Sju yttranden har inkommit av vilka fem är utan erinran.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-11-17 sammanfattat inkomna yttrande
med kommentarer. Utan ytterligare ändring av plankarta och planbeskrivning
men med komplettering av genomförandebeskrivning föreslås kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt att
godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 23 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-17.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1459 001

Nytt namn på bygg- och miljönämndens förvaltning innebärande ändring
av 6 §, avsnitt B, i nämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att 6 § första stycket avsnitt B i bygg- och miljönämnden ska strykas och ersättas av följande ny lydelse; ”Den personal som nämnden behöver för att kunna
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt skall finnas samlad inom
bygg- och miljökontoret.”

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
–

under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan –

att uppdra till ledningskontoret att revidera bygg- och miljönämndens reglemente.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-28, § 260 bl a att uppdra till bygg- och
miljönämnden slutföra sin samorganisation av stadsarkitektkontoret och miljöoch hälsoskyddskontoret till ett gemensamt kontor benämnt bygg- och miljökontoret samt att därefter föreslå kommunfullmäktige att revidera nämndernas
reglemente i enlighet med förslaget.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-12-11, § 158 att återrapportera till
kommunfullmäktige att uppdrag om sammanslagning av stadsarkitektkontoret
och miljö- och hälsoskyddskontoret till ett bygg- och miljökontor genomfördes
den 1 januari 2008 samt att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till ledningskontoret att göra erforderliga ändringar i bygg- och miljönämndens reglemente.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-12 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 6 § första stycket avsnitt B i bygg- och miljönämnden ska strykas och ersättas av följande ny lydelse; ”Den personal som
nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande
sätt skall finnas samlad inom bygg- och miljökontoret.” Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till ledningskontoret att revidera byggoch miljönämndens reglemente.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 32 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-12.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1298 045
KS08-1299 875
Begäran från stiftelsen Roslagsmuseet om bidrag till underhåll samt borgen för pensionsåtagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att då kultur- och fritidsnämnden beviljat bidrag till Roslagsmuseet för underhållsåtgärder i december 2008 avslå begäran hos fullmäktige om ytterligare
underhållsbidrag,
att bevilja borgen för stiftelsens pensionsskuld fram t o m 2008.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till stiftelsen Roslagsmuseet att för 2009 och framåt pröva möjligheten till försäkringslösning för pensionsåtagandet.
Bakgrund
Roslagsmuseets fastigheter: Kvarnen i Furusund, Gevärsfaktoriet, Zettergrenska gården och magasinsbyggnaderna i Långgarn har ett beräknat underhållsbehov på 4 090 tkr. Ett beräknat bidrag från Länsstyrelsen uppgår till 490 tkr gör
att finansieringsbehovet uppgår till 3 600 tkr. Stiftelsen är en egen juridisk person och kommunen har därför ingen juridisk skyldighet att bidra till underhållet. Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sitt sammanträde i december att tillskjuta medel för underhåll – 600 tkr till Roslagsmuseet och Pythagoras, varför
något ytterligare bidrag inte föreslås från kommunen..
Roslagsmuseet redovisade 2008-08-31 ett pensionsåtagande på 1 497 tkr som
en ansvarsförbindelse. Redovisningen är felaktig och borde i stället redovisas
som skuld. Problemet med en stiftelse är emellertid att stiftelser kan komma att
likvideras och att personalen då inte har någon garanti om pensionsutbetalning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett sätt att lösa frågan är att kommunen lämnar borgen för åtagandet, en annan
är att pensionsfrågan löses som i privat sektor via försäkring.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att då kultur- och fritidsnämnden beviljat bidrag till Roslagsmuseet för underhållsåtgärder i december
2008 avslå begäran hos fullmäktige om ytterligare underhållsbidrag, att bevilja
borgen för stiftelsens pensionsskuld fram t o m 2008, att uppdra till stiftelsen
Roslagsmuseet att för 2009 och framåt pröva möjligheten till försäkringslösning för pensionsåtagandet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 33 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-19.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-779 253

Försäljning av ett område av fastigheterna Hallsta 1:7, 1:92 och 1:93
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna försäljning av ett område av fastigheterna Hallsta 1:7, 1:92 och
1:93 till Stiftelsen Roslagens Sparbanks Ungdomsboende i Roslagen.
Bakgrund
Stiftelsen Roslagens Sparbanks Ungdomsboende i Roslagen har ansökt om
markanvisning av ett område av fastigheterna Hallsta 1:7, 1:92 och 1:93 för
uppförande av hyreslägenheter för ungdomar i åldern 18-29 år. Lägenhetsfördelningen planeras vara jämn fördelning av 1-or och 2-or, ca 30 m2 respektive
50 m2.
Lägenheterna uppföres i etapper om två till fyra lägenheter per år under flera år
i samarbete med Häverögymnasiet som ska uppföra bebyggelsen.
Enligt upprättat förslag till köpekontrakt säljer kommunen området av fastigheterna Hallsta 1:7, 1:92 och 1:93 till Stiftelsen Roslagens Sparbanks Ungdomsboende i Roslagen för en köpeskilling av 250 kr/m2 BTA som projektet
kommer att omfatta enligt beviljat bygglov, dock lägst för en beräknad byggrätt av 1000 m2 BTA ovan mark enligt gällande detaljplan. Köpeskillingen inkluderar vederbörlig gatukostnadsersättning.
Köpekontraktet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet
senast 2009-02-28 genom beslut som vinner laga kraft samt att stiftelsen erhåller bygglov för avsedd bebyggelse. Stiftelsens styrelse har godkänt avtalet.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-12-29 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område av fastigheterna
Hallsta 1:7, 1:92 och 1:93 till Stiftelsen Roslagens Sparbanks Ungdomsboende
i Roslagen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 21 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-12-29.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-819 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheterna Glyxnäs 3:60
och 3:61 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut också anta densamma.
Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av att utöka byggrätten för rubricerade
fastigheter från 120 kvm bruttoarea till 150 kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och 60 kvm för uthus.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 3-26 september 2008. 5
yttranden har inkommit under samrådstiden varav tre är utan synpunkter.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-29 sammanfattat inkomna yttranden
med kommentarer och efter revideringar och kompletteringar av planhandlingarna föreslår kontoret kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut också anta densamma.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-29.
__________
Expedieras: Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS07-1781 214

Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
detaljplan för fastigheterna Blidö 1:517 (Haraldsgård) i Blidö församling
Beslut
Bertil Karlsson (v) anmäler jäv och lämnar lokalen. Kerstin Bergström tjänstgör.
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet samt
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon miljöbedömning inte har gjorts.
Bakgrund
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planläggning av fastigheten Blidö 1:517. Det som tidigare var barnkoloni vid Haraldsgård används inte
längre för sitt ursprungliga ändamål. Ambitionen är att inom närmaste året renovera samtliga byggnader och erbjuda övernattningsmöjligheter för turister,
sammanträdeslokaler för företag, bröllopsgäster m m. För att delvis finansiera
upprustningen önskas avstyckning av ett antal fastigheter.
Tomterna ska ha storleken 1200-1300 kvm. Det blir då plats för ca 20 fastigheter. Utformning och färgsättning av tillkommande bebyggelse regleras i kommande detaljplanebestämmelser så att de nya husen anpassas och ger en god
helhetsbild för området.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2008-05-22 t o m 2008-0704. Sjutton yttranden har inkommit av vilka tre är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-10-07 sammanfattat inkomna
yttranden med kommentarer och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som
grund för det fortsatta planarbetet samt att planförslaget inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan och att någon miljöbedömning inte har gjorts.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 25 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-10-07.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förfrågan gällande ändring av detaljplanen för fastigheten Norrbyle 5:1 i
Väddö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att i nuläget avslå framställningen om planändring för fastigheten Norrbyle 5:1
i Väddö församling med hänvisning till pågående ärende hos Lantmäterimyndigheten.
Bakgrund
Sökanden har tidigare ansökt om möjligheten att ändra detaljplanen för att
möjliggöra en ny tomtplats.
Tjänstemannaberedningen avstyrkte ansökan, men kommunstyrelsen tillstyrkte
densamma. Sökanden valde därefter att gå vidare med ett detaljplaneförslag
där även Norrbyle 2:34 och 2:36 skulle ingå.
Under programsamrådet inkom många synpunkter på just denna del i planförslaget. De boende i området hade inkommit till lantmäteriet och begärt en förrättning gällande bildande av en ny samfällighetsförening på den grönmark
som tomten är föreslagen på. Området berörs av ett förordnande enligt 113 §
byggnadslagen vilket ger de boende i området denna möjlighet.
Programförslaget godkändes av kommunstyrelsen efter samrådet under förutsättning att man tog bort denna del ur planförslaget, vilket också har gjorts.
Fastighetsägaren till Norrbyle 5:1 har ånyo inkommit med en ansökan om att
få ändra detaljplanen. Avsikten är igen att skapa en tomt och uppföra ett hus
för permanent boende. Vid framtida generationsskifte är avsikten att de ska bo
här.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade 2008-10-22, § 339 att i nuläget avslå framställningen
om planändring för fastigheten Norrbyle 5:1 i Väddö församling med hänvisning till pågående ärende hos Lantmäterimyndigheten.
Kommunicering
Sökanden har kommunicerats och inkommit med en skrivelse 2008-11-11 där
de bland annat framför att Lantmäteriet inte kommer att ta ställning till den
ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning förrän kommunen tagit
ställning till deras ansökan om planändring för ny tomt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 26 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-11-20.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-11-20 redogjort för ärendet. Kommunen
anser att det i nuläget inte framkommit något som förändrar tidigare ställningstagande utan föreslår kommunstyrelsen besluta att i nuläget avslå framställningen om planändring för fastigheten Norrbyle 5:1 i Väddö församling med
hänvisning till pågående ärende hos Lantmäterimyndigheten.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande till skärgårdsstiftelsen gällande ”Vision 2020- Framtidsstrategi
för skärgårdsstiftelsen”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till skärgårdsstiftelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Skärgårdsstiftelsens styrelse har beslutat att en framtidsstrategi för stiftelsen –
”Vision 2020” skall arbetas fram.
Vision 2020 handlar om att analysera tänkbara framtidsscenarier för skärgården i allmänhet och för stiftelsen utifrån dess stadgar i synnerhet. På basis av
dessa ska tänkbara handlingsvägar för stiftelsen att agera för att fullfölja sitt
uppdrag formuleras.
Skärgårdsstiftelsen har remitterat visionen för yttrande. Yttrandet skall vara
skärgårdsstiftelsen tillhanda senast den 27 februari 2009.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-12-15 till skärgårdsstiftelsen yttrat sig
över visionen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelsen
som kommunens yttrande i ärendet.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 34 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2008-12-15.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (v) - med instämmande av Elisabeth Björk (s) – att meningen
”Stiftelsens markinnehav bör inte utökas” stryks, i övrigt bifall till skrivelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras:
Skärgårdsstiftelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till plan för LSS-gruppboenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till plan för LSS-gruppboenden.
Bakgrund
TioHundranämnden har vid sammanträde 2007-12-20 beslutat att för kommunstyrelsen påtala behovet av LSS-boenden för vuxna.
För att få ett samlat grepp kring det fortsatta planeringsarbetet bestämde lokalsamordningsgruppen i slutet på 2007 att en plan för LSS-boenden skulle tas
fram på liknande sätt som tidigare gjorts för äldreboenden. Av planeringsunderlaget framgår att behovet av gruppbostäder beräknas öka i relativt stor omfattning dels beroende på att antalet personer med rätt till sådan bostad ökar
och dels beroende på att flera befintliga gruppboenden ej är fullvärdiga. Arbetsgruppen föreslår också därför att ett antal gruppboenden avvecklas i takt
med att nya boenden tillkommer.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-12-15, § 176 beslutat att för
egen del godkänna plan för LSS-gruppboende, att uppdra till förvaltningen att
årligen följa upp plan för LSS-gruppboenden samt hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av plan för LSS-gruppboende.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 35 föreslagit enligt TioHundranämndens beslut 2008-12-15, § 176.
________
Expedieras:
TioHundranämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om investeringsbidrag till Orionparken, Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja investeringsanslag om 380 tkr avseende luftstaket vid Orionparken
Hallstavik,
att anslutning sker till kommunalt vatten samt att kommunen finansierar anslutningsavgiften 332 tkr exkl moms under förutsättning att föreningen MK
Orion utför arbete med schaktning och ledningsdragning till anslutningspunkten,
att avslå begäran om investeringsbidrag till områdesstaket,
att finansiering av investeringarna totalt 712 tkr sker med kommunstyrelsens
anslag för anläggningsinvesteringar,
att finansiering av räntor och avskrivningar på investeringarna sammanlagt 77
tkr finansieras med kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar,
att vid MK Orions eventuella återköp av fastighet ska återköpspriset korrigeras
avseende tilläggsinvesteringen.
Bakgrund
Motorklubben Orion har ansökt om investeringsbidrag till Orionparken för tre
ändamål:
1. Luftstaket 380 tkr
2. Områdesstaket 200 tkr
3. Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp 332 tkr exkl moms.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Luftstaketet kommer att erfordras för att erhålla elitlicens. Åtgärderna ska vara
vidtagna och besiktigade före seriestart i april 2009. Områdesstaketet är ytterligare ett krav som ställs på banorna av SVEMO (Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet), men där bedömningen är att dispens kan erhållas fram till
sommaren.
Vattenkvaliteten vid Orionparken är undermåliga och åtgärder krävs. Föreningen erbjuder sig att inom området schakta och lägga ner ledningar för vatten och avlopp med anslutning till av kommunen upprättad förbindelsepunkt i
tomtgräns. Anslutningsavgiften uppgår enligt tekniska kontoret till 415 tkr inkl
moms, vilket innebär 332 tkr exkl moms.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja investeringsanslag om 380 tkr avseende luftstaket vid Orionparken Hallstavik, att anslutning sker till kommunalt vatten
samt att kommunen finansierar anslutningsavgiften 332 tkr exkl moms under
förutsättning att föreningen MK Orion utför arbete med schaktning och ledningsdragning till anslutningspunkten, att avslå begäran om investeringsbidrag
till områdesstaket, att finansiering av investeringarna totalt 712 tkr sker med
kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att finansiering av räntor och avskrivningar på investeringarna sammanlagt 77 tkr finansieras med
kommunstyrelsens anslag för drift av nya investeringar, att vid MK Orions
eventuella återköp av fastighet ska återköpspriset korrigeras avseende tilläggsinvesteringen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-28, § 37 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-21.
__________
Expedieras:
Motorklubben Orion
Ekonomienheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justering av budgetramar 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att barn- och skolnämndens budgetram för 2009 ökas med 2 445 tkr för att
täcka kostnader för lokaler som tagits över av enskild verksamhet,
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2009 ökas med 1 947 tkr för
ökade internhyror av fritidsanläggningar,
att delfinansiera tilläggsanslagen för ökade internhyror med 3 796 tkr ur anslaget för kostnadsökning lokaler samt resterande 596 tkr ur kommunstyrelsens
budgetram,
att barn- och skolnämndens budgetram ökas med 900 tkr för uppjustering av
löner för grundskollärare utöver centrala avtalet för individuell lönesättning
och att detta finansieras genom disposition av centralt anslag för löneuppräkning,
att socialnämndens budgetram ökas med 4 000 tkr och att detta dels finansieras
genom att central revers på 3 000 tkr för socialnämnden disponeras dels med
1 000 tkr ur kommunstyrelsens budgetram,
att barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens budgetramar totalt ökas
med 2 086 tkr för elevdatorer och att kommunstyrelsens budgetram minskas
med motsvarande belopp,
att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att fördela tilläggsanslag mellan barn- och skolnämnd samt utbildningsnämnd,
att uppdra åt kommundirektören att i samband med månadsrapport för februari
specificera vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en balanserad budget
för kommunstyrelsen för 2009.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnar skriftlig
protokollsanteckning.
Bakgrund
Föreligger ledningskontorets sammanställning och redovisning av föreslagna
justeringar av budgetramar för 2009.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-01-27 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att barn- och skolnämndens budgetram för 2009 ökas med 2 445
tkr för att täcka kostnader för lokaler som tagits över av enskild verksamhet,
att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2009 ökas med 1 947 tkr för
ökade internhyror av fritidsanläggningar, att delfinansiera tilläggsanslagen för
ökade internhyror med 3 796 tkr ur anslaget för kostnadsökning lokaler samt
resterande 596 tkr ur kommunstyrelsens budgetram, att barn- och skolnämndens budgetram ökas med 900 tkr för uppjustering av löner för grundskollärare
utöver centrala avtalet för individuell lönesättning och att detta finansieras genom disposition av centralt anslag för löneuppräkning, att socialnämndens
budgetram ökas med 4 000 tkr och att detta dels finansieras genom att central
revers på 3 000 tkr för socialnämnden disponeras dels med 1 000 tkr ur kommunstyrelsens budgetram, att barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens budgetramar totalt ökas med 2 086 tkr för elevdatorer och att kommunstyrelsens budgetram minskas med motsvarande belopp, att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att fördela tilläggsanslag mellan barn- och skolnämnd
samt utbildningsnämnd, att uppdra åt kommundirektören att i samband med
månadsrapport för februari specificera vilka åtgärder som behöver vidtas för
att få en balanserad budget för kommunstyrelsen för 2009.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2009-01-28, § 38 och föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2009-01-27.
__________
Expedieras:
Berörda nämnder, kommundirektören, tekniska kontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Aleksandar Srndovic (s) angående farlig korsning mellan Emmavägen och Birgittavägen i Hallstavik
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2008-10-30, bifalla
motionen.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18, §
25. I motionen föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen mellan Emma- och Birgittavägen.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-10-30 yttrat sig i ärendet och anför att
vid Birgittavägens slut, öster om korsningen mellan Emmavägen, ligger ett
daghem. Genom lokala trafikföreskrifter gäller hastighetsbegränsning till högst
30 km/tim på Birgittavägen mellan 50 meter väster om Emmavägen och vändplanen vid Birgittavägens slut. I korsningen Emmavägen/Birgittavägen gäller
30 km/tim mellan kl 07.00 och 17.00. En trafikmätning beställdes på Birgittavägen. Mätningen visar att hastighetsbegränsningen 30 km/tim respekteras dåligt. Med anledning härav anser tekniska kontoret att någon form av hastighetsdämpande åtgärd kan införas på Birgittavägen i anslutning till korsningen
med Emmavägen.
Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 3 föreslagit enligt tekniska
kontorets skrivelse 2008-10-30.
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-02-09

KS § 41

29

Dnr KS 07-756 512

Besvarande av motion från Kristian Krassman (s) om införande av gårdsgata på Badstugatan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2008-10-30, avslå
motionen.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-10-30. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta att Badstugatan skall göras till en gårdsgata.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret anför i yttrande 2008-10-30 att en ändring i trafikförordningen (1998:1276) medför att begreppet gårdsgata har upphört och ersatts av
gångfartsområde. Nya beslut om gårdsgata får därmed inte meddelas.
Ett av grundkraven för att ett beslut om gångfartsområde ska vara giltigt är att
gatan är utformad på rätt sätt. Gatan får inte vara uppdelad i trottoar och körbana utan gående och fordon ska samsas om samma utrymme där inga nivåskillnader eller anvisningar om körfält för olika fordonsslag får förekomma. en
gata som är rätt utformad för gångfartsområde är Sjötullsgatan i Norrtälje.
Tekniska kontoret föreslår, med hänvisning till att gatans utformning inte uppfyller kraven för gångfartsområde samt den ringa trafikmängden, att motionen
avslås.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 4 föreslagit enligt tekniska
kontorets skrivelse 2008-10-30.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s)
angående bättre belysning vid övergångsställen i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2008-11-21, avslå
motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18, §
29. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med
förslag på hur gångtrafikanternas säkerhet, genom bättre belysta övergångsställen, kan ordnas.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-11-21 anfört att kommunen ansvarar för
gator och vägar inom tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I Grisslehamn och Älmsta ansvarar vägföreningar för lokalgatorna medan Vägverket
ansvarar för genomfartsvägen. Norrtälje kommun har, liksom många andra
kommuner, tidigare bekostat gatubelysning, inte bara på de kommunala gatorna, utan även på delar av det statliga och privata gatunätet. Gatubelysning bör
emellertid ses som en del av väghållningsansvaret. Överläggningar pågår sedan
flera år mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket för att få
Vägverket att ta ansvar för belysningsanläggningarna på sina vägar. Med anledning av detta uppdrog tekniska nämnden 2005-11-17, § 105 till tekniska
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kontoret att genomföra arbete med att överföra ägande, ansvar, drift och underhåll för belysningsanläggningar till respektive väghållare.
Några kommunala investeringar i utbyggnad av belysningsanläggningarna på
de statliga eller privata vägarna är därför inte aktuella.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 4 föreslagit enligt tekniska
kontorets skrivelse 2008-10-30. Socialdemokraterna 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.
_________

Justerandes sign
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Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) om brukarstyrd hemtjänst
Beslut
Kommunstyrelsens förslag::
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 160 anse
motionen vara besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-03-05, §
17. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger TioHundranämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa brukarstyrd hemtjänst samt att brukaren/vårdtagaren själv får bestämma hur den tid som de får beviljad används.
TioHundraförvaltningen har i yttrande 2008-10-07 anfört att TioHundranämnden givit förvaltningen i uppdrag att införa kundval inom hemtjänst under 2009
samt att införa förenklad biståndsbedömning. Förenklad biståndsbedömning
genomförs i två steg varav den första som innefattar trygghetslarm samt matdistribution redan är beslutat av nämnden den 22 september 2008, § 137. I steg
2 införs ytterligare serviceinsatser samt en möjlighet för brukaren att själv bestämma över hur den tid som de får beviljad skall nyttjas. Detta skall sedan utvärderas hösten 2009.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-10-27, § 160 beslutat att överlämna förvaltningens yttrande 2008-10-07 till kommunfullmäktige och att
därmed motionen ska anses vara besvarad.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-07 föreslagit kommun-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-02-09

34

KS § 43 forts
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 160 anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 13 föreslagit enligt TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 160.
__________
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (s) angående
gynekologisk cellprovtagning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-12-15, §
180 avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 200705-07, § 89. I motionen föreslås att Norrtälje kommun/ TioHundra
tecknar avtal med Uppsala Läns Landsting så att alla kvinnor i Norrtälje kommun mellan 23-60 som uteblivit från cellprovtagning mer
än sex år erbjuds ett provtagningsset för hemmabruk.
TioHundraförvaltningen har i skrivelse 2008-11-26 till nämnden
anfört att idag erbjuds alla kvinnor mellan 23-60 år en kostnadsfri
gynekologisk cellprovtagning. Norrtälje har en hög närvaro (47 %) i
jämförelse med övriga landstinget.
Vaccin mot livmoderhalscancer, HPV-vaccination ska ingå i barnvaccinationsprogrammet från och med 1 januari 2010. Att flickor nu
erbjuds HPV-vaccin betyder inte att Sverige på sikt kan avstå från de
cellprovsundersökningar som regelbundet erbjuds vuxna kvinnor.
Vaccinet skyddar bara mot en del av de virus som kan orsaka livmoderhalscancer.
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TioHundranämnden har i nuläget inte för avsikt att teckna avtal med
Uppsala Läns Landsting enligt förslaget i motionen med anledning
av att Norrtälje har en hög närvaro vad gäller cellprovtagning samt
med hänvisning till att metoden borde utvärderas mer.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-12-15, § 180 beslutat enligt förvaltningens yttrande 2008-11-28 och att motionen därmed avslås.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2008-01-08 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
TioHundranämndens beslut 2008-12-15, § 180 avslå motionen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 14 föreslagit
enligt TioHundranämndens beslut 2008-12-15, § 180. Socialdemokraterna reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-02-09

KS § 45

37

Dnr KS07-630 512

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl om säkerheten för resenärerna vid väntan på bussar
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Vägverkets yttrande motionen skall anses vara besvarad.
Reservation
Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget
yrkande.

Bakgrund
Bertil Karlsson (v) m fl föreslår i sin motion att kommunen låter utreda hur
bussresenärer ska kunna vänta på bussar med rimlig säkerhet vid sidan av vägen.
Norrtälje kommun ansvarar för gator och vägar och även busshållplatser inom
tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Kommunen genomför f n en ombyggnad och upprustning av busshållplatser för stadsbusslinjerna till en total
kostnad av 7,5 Mkr. Hittills har 3,4 Mkr anslagits för detta.
Vägverket ansvarar för merparterna av övriga vägar inom kommunen. Vägverket har även ansvaret för busshållplatserna på sina vägar. Motionen har överlämnats till Vägverket för att få verkets synpunkter. Som framgår av bifogat
svar är Vägverket medvetet om behovet av åtgärder vid busshållplatserna med
planerar i dagsläget ingen större översyn eller åtgärder.
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Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2009-01-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till Vägverkets yttrande
motionen skall anses vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 14 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2009-01-05. Socialdemokraterna reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (v) med instämmande av 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) och Kerstin Bergström (s)
ang anslutning till fjärrvärmenätet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-06-18, §
120. I motionen föreslås att i alla detaljplaner som syftar till byggande av flerfamiljshus eller övrigt sammanhållet byggande av bostäder eller verksamhetslokaler inom våra fjärrvärmeverks distributionsområden, i planbestämmelserna
inskrivs att obligatorisk anslutning gäller för anslutning till fjärrvärmenät där
detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt och bekräftat av den nätansvarige, att
för all kommunal mark som försäljs till exploatör skall det i överlåtelseavtalet
skrivas in bindande krav på anslutning till fjärrvärmenät om och när sådan anordning finns tillgänglig och när fjärrvärmedistributören beretts detta.
Den borgerliga majoriteten anför i skrivelse 2009-01-08 att man har en annan
ideologi som bygger på förtroende för den enskilda människan och att företag
själva väljer vad de vill satsa på. De anser att en inriktning av motionen kan
stoppa den framtida energiutvecklingen genom att styra allt i en viss riktning
med allt för detaljerade regler och styrdokument. Med anledning av ovanstående yrkar den borgerliga majoriteten avslag på motionen.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 16 föreslagit enligt den
borgerliga majoritets skrivelse 2009-01-08. Socialdemokraterna 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 Marie-Louise Sellin (s) om palliativa vårdplatser
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 159 anse
motionen vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-10-01 §
174. I motionen föreslås att TioHundranämnden tar fram förslag till hur det ska
lösas så att Norrtälje kommun får en bra och trivsam palliativ vårdenhet inom
en snar framtid.
TioHundraförvaltningen har i yttrande 2008-10-07 till TioHundranämnden
anfört att i TioHundranämndens avtal med TioHundra AB om basuppdrag för
geriatrik ingår som en del i uppdraget palliativ vård. Den geriatriska kliniken är
integrerad i Norrtälje sjukhus, vilket medför att individerna vistas i en sjukhusmiljö och där det kan uppstå en mix av patienter som varken gynnar akutsomatiska eller geriatriska patienter.
I TioHundranämndens avtal om särskilda boendeformer för äldre framgår det
av uppdragsbeskrivningen följande: läkaren skall vid behov ge palliativ mediciskt vård framförallt i livets slutskede och även konstatera dödsfall under dagtid på vardagar.
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Under år 2008 har merparten av kommunens särskilda boenden för äldre anslutits till Svenska palliativregistret samt deltagit i utbildningar i LCP (struktur för
kvalitetssäkring av vården för döende) för att höja kvaliteten i den palliativa
vården. Det kan dock konstateras att det inte finns en palliativ vårdenhet inom
nämndens verksamhetsområde.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-10-27, § 159 beslutat godkänna
förvaltningens yttrande 2008-10-07 och överlämna det till kommunfullmäktige
samt att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en palliativ
vårdenhet i Norrtälje kommun och att därmed motionen skall anses vara besvarad.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-08 föreslagit kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till TioHundranämndens beslut
2008-10-27, § 159 anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 17 föreslagit enligt TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 159. Socialdemokraterna 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.
__________
Justerandes sign
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Besvarande av motion från Aleksandar Srndovic (s) angående anslutning
till tjänsten Mina vårdkontakter
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-12-15, § 179 anse
motionen vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-18, §
26. I motionen föreslås att kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutar att
samtliga vårdmottagningar i kommunen ansluts till ”Mina vårdkontakter”, att
kommunstyrelsen uppdrar till TioHundranämnden att förbereda och genomföra
anslutningen.
TioHundraförvaltningen har i skrivelse 2008-11-28 till nämnden anfört att i
nuläget är Roslagshälsan samt TioHundra AB:s husläkarmottagningar Norrtälje
Norra, Norrtälje Södra samt Väddö anslutna. För att förenkla för patienter har
TioHundranämnden för avsikt att ställa krav om anslutning till tjänsten Mina
vårdkontakter och således ligger motionen i linje med denna inriktning.
TioHundranämnden har vid sammanträde 2008-12-15, § 179 beslutat godkänna
förvaltningens yttrande 2008-11-25 samt att motionen därmed skall anses vara
besvarad.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-08 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till TioHundranämndens
beslut 2008-12-15, § 179 anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 18 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-08. Socialdemokraterna reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Alexandar Srndovic (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 Jan E Johansson (s) gällande utbildning i privatekonomi till ungdomar i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till rektorernas redovisning vid utbildningsnämndens
sammanträde 2008-10-28, § 94, anse motionen vara besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31, §
131. I motionen föreslås att skolorna ska genomföra en förebyggande satsning
på information och utbildning i privatekonomi till ungdomarna i kommunen.
Förslaget skall ses mot bakgrund av den senaste tidens lättillgängliga SMS-lån
bland unga. Många har stora svårigheter att betala tillbaka lånen och den effektiva räntan ligger på 30 %.
Motionen överlämnades till utbildningsnämnden för yttrande.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2008-10-28, § 94 redovisade rektorerna från Häverö- och Rodengymnasiet hur ämnet privatekonomi bedrivs på de
olika enheterna. Många skolor har ett bra samarbete med banker och kronofogdemyndighet och informations- och utbildningsinsatser görs regelbundet då så
är lämpligt utifrån hur kurser och timplaner ligger.
Med hänvisning till rektorernas redovisning beslutar utbildningsnämnden att
motionen skall anses vara besvarad.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till rektorernas redovisning
vid utbildningsnämndens sammanträde 2008-10-28, § 94, anse motionen vara
besvarad.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 20 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-15.
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Besvarande av motion från Roland Larsson (s) m f l ang att säkra bemanningen med läkare vid Väddö vårdcentral
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 158 anse
motionen vara besvarad.
Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-31, §
133. Motionären påpekar problemen vid Älmsta vårdcentral då den inte är bemannad med två läkare som avsikten är. Under senare tid har den tidvis inte
ens kunnat bemannas med en enda läkare. I motionen föreslås att TioHundranämnden får i uppdrag att med alla medel omgående se till att Väddö vårdcentral blir fullt bemannad med läkare.
TioHundraförvaltningen har i yttrande 2008-10-07 till TioHundranämnden
anfört att i nuvarande avtal utgår tillräcklig ersättning för att kunna hålla vårdcentralen bemannad med läkare, vilket följs upp i samband med uppföljningar,
avtalsförhandlingar m m. I nuläget har Väddö vårdcentral full bemanning men
har från och till varit bemannad med hyrläkare. Vd:n för TioHundra AB har
tydliggjort att bemanningen på kort sikt är löst men att TioHundra AB arbetar
för en mer långsiktig lösning. I sammanhanget nämns också att det inte är TioHundranämnden som är arbetsgivare utan det är vårdbolaget TioHundra AB,
vilket också ansvarar för löne- och anställningsvillkor.
TioHundranämnden beslutade vid sammanträde 2008-10-27, § 158 med hänvisning till förvaltningens yttrande 2008-10-07 att motionen skall anses vara
besvarad.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till TioHundranämndens
beslut 2008-10-27, § 158 anse motionen vara besvarad.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-21, § 20 föreslagit enligt TioHundranämndens beslut 2008-10-27, § 158.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2008-10-08, 2008-10-16, 2008-10-22, 2008-11-19, 2008-11-26, 2008-12-09,
2008-12-17.
Kommunfullmäktige 2008-09-29, 200811-03, 2008-12-15.
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Anmälan om delegationsbeslut 2008
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 08-31 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 51-52 2008, Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS08-61 002
Förköpsrätt vid försäljning av hyresfastigheter vecka 51 2008, Lars Härlin
Bil 3
Dnr KS07-210 251
Kommundirektörens delegation till mark- och exploateringschefen att godkänna att Bosmycket AB överlåter mark- och exploateringsavtal till Färsna Exploatering AB
Bil 4
Dnr KS08-196 002
Antagning av hemvärnsmän
Bil 5
Dnr KS08-746 002
Godkännande av köpekontrakt och avtal om lägenhetsarrende novemberdecember 2008, Lars Härlin
Bil 6
Dnr KS08-585 002
Anmälan av delegationsbeslut gällande anställningar servicekontoret majdecember 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-02-09

KS § 53

51

Dnr KS09-55 002

Anmälan om delegationsbeslut 2009
Bil 1
Dnr KS09-09 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 01-03, Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS09-10 002
Förköpsrätt vid försäljning av hyresfastigheter vecka 01, 03
Bil 3
Dnr KS07-960 214
Delegationsbeslut ang godkännande av detaljplan för del av Östhamra 1:15 m
fl i Frötuna församling, Björnö etapp 1
Bil 4
Dnr KS09-60 002
Delegationsbeslut protokoll vecka 3, detaljplan för Solbacka strand fast Tälje
3:57, 3:80-82, 3:202-204, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad
__________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 08:87 Seniorbostäder – kommunkartläggning 2008
Avfall Sverige – nyhetsbrev 1/2009
Veolia Vattens månadsrapport för december månad
Dnr KS08-1788 406
Bygg- och miljönämnden; Indexuppräkning av avgift för tillsyn och prövning
Dnr KS08-1791 011
Skrivelse från Norrtälje kommun till näringsdepartementet ang behov av regionalpolitiska åtgärder för skärgården
Barn- och skolnämndens beslut 2008-12-16, § 109 ang barn- och elevpeng
2009
Ny myndighet – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NIHAB:s styrelseprotokoll 2008-10-15
Norrtälje Energi AB:s styrelseprotokoll 2008-12-12
Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelseprotokoll 2008-12-12
__________
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