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Beslutande

Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 16.00-16.05
18.00-18.15
Enligt förteckning

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 15 januari 2008, kl 13.00

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

1-29

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-01-14

Datum för
anslags uppsättande

2008-01-16

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

2008-02-06
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KS § 1
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 15 januari 2007,
kl 13.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-852 001

Förslag till ny organisation för förvaltning av kultur- och fritidsnämndens
fastigheter till kommunstyrelsen, tekniska kontoret samt organisationsutveckling inom kommunstyrelsens kontor samt uppdrag till kommundirektören utreda organisationsförändringar för tillståndsgivning enligt alkohollagen, flyktingmottagandet och stöd till medarbetare som vill avknoppa verksamhet
Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att förvaltningen av kultur- och fritidsnämndens fastigheter och anläggningar
skall överföras till kommunstyrelsen (tekniska kontoret) i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2007-12-17 samt
att i samband med övergången uppdra till ledningskontoret i samråd med tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret utreda gränsdragningar mellan
kommunen och Stiftelsen Sportcentrum,
att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i kultur- och
fritidsnämndens respektive kommunstyrelsens reglementen.

2.
Kommunstyrelsen beslutar:
att skyndsamt påbörja överföreningen från kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen, under förutsättning av beslut från kommunfullmäktige,
att godkänna kommundirektörens förslag till organisationsutveckling vid
kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2007-12-17, med tillhörande tidsplan,
att uppdra till kommundirektören att utreda organisationsförändringen för tillståndsgivning enligt alkohollagen och flyktingmottagandet i kommunen samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hur kommunen kan organisera stöd till medarbetare som vill avknoppa verksamhet,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med
ekonomiska konsekvenser av organisationsutvecklingen inom kommunstyrelsen och att redovisa utredningsuppdragen för övriga organisationsförändringar
senast den 9 juni 2008.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för
egna yrkanden.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-28, § 260 att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett förslag till att kultur- och fritidsanläggningar samordnas avseende administration, skötsel och utveckling inom tekniska kontorets verksamhetsområde med inriktning att gälla från den 1 januari 2008.
Kommunstyrelsen återremitterade samtidigt förslaget till ny tjänstemannaorganisation till ledningskontoret för omarbetning i syfte att åstadkomma en modern och effektiv organisation.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-17 presenterat förslag till organisationsutveckling och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förvaltningen av kultur- och fritidsnämndens fastigheter och anläggningar skall överföras till kommunstyrelsen (tekniska kontoret) i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad 2007-12-17 samt att i samband med övergången uppdra till ledningskontoret i samråd med tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret utreda gränsdragningar mellan kommunen och Stiftelsen Sportcentrum, att uppdra till kommunstyrelsen att göra erforderliga ändringar i kultur- och fritidsnämndens respektive kommunstyrelsens reglementen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del kommunstyrelsen, under förutsättning av beslut från kommunfullmäktige, att godkänna kommundirektörens
förslag till organisationsutveckling vid kommunstyrelsens förvaltning, daterad
2007-12-17, med tillhörande tidsplan, att uppdra till kommundirektören att utreda organisationsförändringen för tillståndsgivning enligt alkohollagen och
flyktingmottagandet i kommunen samt hur kommunen kan organisera stöd till
medarbetare som vill avknoppa verksamhet, att uppdra till kommundirektören
att återkomma till kommunstyrelsen med ekonomiska konsekvenser av organisationsutvecklingen inom kommunstyrelsen och att redovisa utredningsuppdragen för övriga organisationsförändringar senast den 9 juni 2008.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19 föreslagit enligt kommundirektörens förslag med följande tillägg att i samband med övergången uppdra
till ledningskontoret i samråd med tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret utreda gränsdragningar mellan kommunen och Stiftelsen Sportcentrum.
Elisabeth Björk (s) yrkade -med hänvisning till socialdemokraternas ställningstagande -att kommunal personal inte skall avknoppa sin verksamhet, avslå utredningen ang stöd till medarbetare som vill avknoppa verksamhet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
– under rubriken Målstyrning, sid 7, ”styrningen av processerna ska ske genom tydliga mätbara mål osv
– avslag på uppdraget till kommundirektören att utreda organisationsförändringen för tillståndsgivning enligt alkohollagen,
– med hänvisning till socialdemokraternas ställningstagande att kommunal
personal inte skall avknoppa sin verksamhet avslå utredningen ang stöd till
medarbetare som vill avknoppa verksamhet – i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 04-594 080

Återtagande av beslut om ny organisation för måltidsverksamheten i
Norrtälje kommun
Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att återta beslut fattat 2007-04-02, § 43 om ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun.

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans organisera måltidsverksamheten för att på ett effektivt sätt nyttja de olika
resurserna inom kostområdet. Prioriterade utvecklingsområden är livsmedelssäkerheten och måltidspersonalens kompetenshöjning,
att delegera till kommundirektören avveckla tjänsten som kostchef efter
genomförd MBL-förhandling.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2007-04-02 att bilda en
gemensam kostorganisation för all måltidsverksamhet i Norrtälje kommun
fr o m den 1 januari 2008. Med all måltidsverksamhet avsågs den kostservice
som tillhandahålls inom verksamhetsområdena för TioHundranämnden, barnoch skolnämnden samt utbildningsnämnden.
Det beslutades också att inrätta en ny tjänst som chef för den nya kostorganisationen. Tjänsten tillsattes med en intern sökande som tillträdde den 1 september i år. Under 2007 finansieras tjänsten genom särskilt anslag under kommunstyrelsen. Från och med 2008 avsågs den nya befattningen att rymmas inom
ramen för den sammanslagna kostorganisationen.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-27 redogjort för anledningen till att
beslutet om den nya kostorganisationen hävs.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att återta beslut fattat 2007-04-02, § 43 om ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att i
samband med utarbetande av gemensam organisation för de båda nämnderna
tar särskild hänsyn till hur måltidsverksamheten kan organiseras för att på ett
effektivt sätt nyttja de olika resurserna inom kostområdet. Prioriterade utvecklingsområden är livsmedelssäkerheten och måltidspersonalens kompetenshöjning, att avveckla tjänsten som kostchef.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-12, § 413 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-11-27.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) - att delegera till kommundirektören avveckla tjänsten som
kostchef efter genomförd MBL-förhandling.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-1542

Utökad finansiering till Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan
Beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att som stiftare ställa sig positiv till en nystart av en 3-årig detaljhandelsutbildning genom samverkan mellan Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan
och Stockholms Handelshögskola, under förutsättning att Stiftelsens styrelse
redovisar en verksamhetsplan för stiftelsens förnyade verksamhet och att stiftelseurkunden ändras i enlighet därmed,
att delegera till kommunstyrelsen godkänna planen samt att underteckna erforderliga avtal och utbetala högst 5 miljoner kronor till Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan, att finansieras med eget kapital 2008.

1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommundirektören att snarast tillskriva Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan och meddela kommunens intresse att delta i finansieringen till en nystart av en 3-årig detaljhandelshögskola.
Bakgrund
Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan söker utökad finansiering för en
högklassig 3-årig akademisk ekonomiutbildning med detaljhandelsinriktning
förlagd till Campus Roslagen i Norrtälje.
Handelshögskolan i Stockholm avses vara utbildningsgivare och ge examen.
Arbetsnamnet är Nordiska Detaljhandelshögskolan – Handelshögskolan i
Stockholm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stiftelsen ansöker om fem miljoner kronor från stiftarna till NDH med målsättningen att få till ett grundkapital som garanterar en långsiktig verksamhet.
Stiftelsen NDH bildades 2002 och tog initiativet till en 3-4 årig utbildning vid
Campus Roslagen med Stockholms Universitet som samarbetspartner och ansvarig för utbildningen. Norrtälje var aktiv i detta och ingår som en av stiftarna. Från 2007 är utbildningen flyttad till Stockholms Universitet i Kräftriket
och mer integrerad med Företagsekonomiska Institutionen där. Stiftelsen gjorde bedömningen att detta skulle negativt påverka programmets kvalitet och
profilering och samarbetet med universitetet har upphört.
Stiftelsen jobbar nu för att skapa ett samarbetsavtal med Handelshögskolan
Stockholm.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-11 redogjort för verksamhetens nystart och ny finansiering. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medverka till en nystart av en 3-årig detaljhandelsutbildning genom samverkan mellan Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan och Stockholms Handelshögskola, att Norrtälje kommun lämnar ett
kapitaltillskott/bidrag om fem miljoner kronor till stiftelsen, att finansiering
sker med eget kapital 2008. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga avtal,
att uppdra till kommundirektören att snarast tillskriva Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan om kommunens intresse att delta.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 439 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-19.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-90 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheterna Stjärnan 1
och 2 i Norrtälje stad
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts,
att planområdet skall uppvärmas miljövänligt och fjärrvärme bör övervägas
samt
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheterna Sjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad.
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra 14 enbostadshus i
radhusform i kvarteret Stjärnan 1 och 2 i Norrtälje stad. Bebyggelsen ersätter
den gamla handelsträdgården på Stjärnan 1.
Detaljplanen har varit ute på utställning och därefter reviderats.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-15 redovisat inkomna synpunkter
och föreslagit ett antal förändringar. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 417 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-11-15 med tillägg av Kjell Janssons (m) och Elisabeth Björks (s) yrkande att planområdet skall uppvärmas miljövänligt och
fjärrvärme bör övervägas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 05-654 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i
Gottröra församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling.
Bakgrund
Arbetet med detaljplan för Gottröra påbörjades år 2003. Förslaget har varit ute
på programsamråd. Detaljplanen har varit på samråd och ställdes därefter ut.
Med anledning av inkomna synpunkter reviderades planen och har därefter åter
ställts ut.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-30 redogjort för inkomna synpunkter
efter utställning nr 2.
Ledningskontoret föreslår efter revidering och komplettering av planförslaget
kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte har
gjorts samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 418 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-11-30.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande och antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna
Körsbäret 4, Tälje 3:199, 3:196 i Norrtälje stad
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning inte har gjorts samt
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheterna Körsbäret 4, Tälje 3:199, 3:196 i Norrtälje
stad.
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar
samt en vändplats för lokala busslingan som planeras gå ut till området fr o m
hösten 2007.
Gällande detaljplan för förskolan i kv Körsbäret i solbacka Gård medger byggnation av 2 avdelningar. Behovet föreligger nu av uppförande av en större förskola än tidigare planerat, framförallt beroende på en ökad efterfrågan av förskoleplatser inom tätorten.
Under utställningen har det inkommit ett antal synpunkter men dessa har inte
medfört några ändringar av planförslaget.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-06 redogjort för inkomna synpunkter
och bemötande och efter föreslagna revideringar och kompletteringar föreslår
ledningskontoret kommunstyrelsen besluta att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning
inte har gjorts samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta
till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 419 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-06.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-610 214

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö socken, utställningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås
att kungöra att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget,
att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
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.
Föreliggande detaljplan syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att
dels uppföra helt nya bostäder, dels genom att återuppbygga ett kvarter av rödvillor i pappersbrukets närhet.
Som ett första steg i planprocessen upprättades ett planprogram, som sändes ut
på samråd och remiss våren 2007 och som därefter godkändes av kommunstyrelsen.
Med planprogrammet som grund och med beaktande av de inkomna synpunkterna under programsamrådet har förslag till två detaljplaner upprättats – ett för
det planerade, utvidgade fabriksområdet och ett för intilliggande bostadsområde, som kan kompletteras med nya bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-07 föreslagit kommunstyrelsen att
godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås
kommunstyrelsen besluta att kungöra om att en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna det reviderade
planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 420 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavdelningen
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Detaljplan för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1 m fl) i Häverö församling, utökning av fabriksområdet, utställningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås
att kungöra om att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och
tillhör planförslaget,
att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
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.
Med planprogrammet som grund och med beaktande av de inkomna synpunkterna under programsamrådet har förslag till detaljplan upprättats. Ingen erinran har riktats mot planförslaget, men synpunkter har framförts.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2007-12-07 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen och efter revidering av planförslaget föreslås kommunstyrelsen besluta att kungöra om att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-01-14

20

KS § 9 forts
planförslaget, att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt
PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 421 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
________
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Godkännande av program till detalplan för Solbacka Strand, fastigheterna Tälje 3:58, 3:80-83, 3:202-303, 3:236-237 samt del av Tälje 3:84 och del
av Tälje 1:615 i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet.
Bakgrund
Planens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse söder om Vätövägen
mellan Grindområdet och skyddszonen 500 m från reningsverket.
Programmet till förslag till detaljplan för området har varit utsänt för samråd
under tiden 8 juni – 13 juli 2007.
Tjänstemannaberedning
Elva yttranden har inkommit varav tre är utan erinran. Ledningskontoret har i
skrivelse, inlämnad 2007-12-07, sammanfattat övriga åtta inlämnade yttranden
med kommentarer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna samrådsredogörelsen som underlag för fortsatt planarbete.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 422 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
__________
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Detaljplan för del av Skebo 1:106 och 1:316 i Ununge 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 reviderade planförslaget för utställning enligt PBL 5:23.
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan i syfte att möjliggöra uppförande av 14 villor eller
parhus öster om herrgården i Skebo Bruk har varit utsänt för remiss och samråd under tiden 2007-09-02 t o m 2007-11-02. Under samrådstiden har 10 yttranden inkommit, vilka 5 är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse, inlämnad 2007-12-06, redovisat inkomna
yttranden med kommentarer och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen och besluta att planförslaget inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte
har gjorts samt att godkänna det reviderade planförslaget för utställning enligt
PBL 5:23.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 423 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse.
__________
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Ledningskontoret/planavdelningen
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Godkännande av program till detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö
2:101 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse,
att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att
någon särskild miljöbedömning därför inte har gjorts samt
att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
Bakgrund
Fastighetsägarna har inkommit med en förfrågan om att planlägga den västra
delen av fastigheten Oxhalsö 2:101. Avsikten är att ta området i anspråk för
bostadsändamål. Totalt föreslås sju nya bostadstomter i anslutning till vägen
mot Källviken.
Programmet har varit ute på samråd under tiden 30 januari 17 mars 2006. 16
yttranden har inkommit.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse, inlämnad 2007-12-07, redovisat inkomna
yttranden med kommentarer och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna samrådsredogörelsen och besluta att planförslaget inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning därför
inte har gjorts samt att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-12-19, § 425 och föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
__________
Expedieras:
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Förfrågan om ändring av detaljplanen för fastigheten Furusund 2:197 i
Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår från dagens sammanträde för att kommuniceras med sökanden
före kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått in en ansökan om ändring av detaljplanen för att
möjliggöra en delning av befintlig fastighet. På fastigheten finns enligt sökanden två fritidshus sedan början av 1960-talet. Sökanden äger idag fastigheten
tillsammans med sin bror och vill skapa möjligheten att bibehålla endast sitt
hus på fastigheten.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-10-11 att området har karaktären av
att vara ett fritidshusområde med små hus och stora tomter. Att tillåta en mindre tomtstorlek på denna fastighet skulle innebära att man ger möjlighet till en
förändring av karaktären i området. En sådan förändring bör ske i ett större
sammanhang.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen
om ändring av detaljplanen för fastigheten Furusund 2:197.
Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-11-07, § 376 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 426 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att sökanden på egen bekostnad och i samråd med
ledningskontoret får upprätta en detaljplan med föreslagen förändring samt att
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rekommendera de sökande att begära att förändring av planen skall gälla samtliga fastigheter inom detaljplanen. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag till framställningen om ändring av detaljplanen.
.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavdelningen
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Begäran om upprättande av detaljplan för Sunda 1:60 i Blidö församling,
efter kommunicering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka framställningen om upprättande av detaljplan för Sunda 1:60 under förutsättning
-

att den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet bevaras och
att skogsområdet utanför strandskyddet anges som natur/grönområde i detaljplanen..

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för
eget yrkande.

Bakgrund
Ägarna till fastigheten Sunda 1:60 har kommit in med en förfrågan om att få
upprätta en detaljplan för att tillskapa tre nya byggrätter för fritidsändamål
inom strandskyddat område.
Två tomter föreslås nordväst om Sundsta 1:61 och en tomt gränsande mot detaljplanen för västra delen av Lissviken, fastställd 1970. Gällande område saknar detaljplan.
Enligt miljö- och hälsoskyddskontoret ligger fastigheten inom område med
liten grundvattentillgång, vilket kan innebära svårigheter att få fram tillräckligt
med grundvatten samt svårigheter att anlägga avlopp på grund av att det är ett
bergigt område. Inom området finns en bergborrad brunn med mycket hög kloridhalt.
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Sökande ansökte om förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus i slutet av
2006. Ansökan avslogs av bygg- och miljönämnden 2007-02-22 med hänvisning till att platsen ligger i ett område som har stor betydelse för såväl natur
som kulturmiljövård.
Efter kommunicering
I anslutning till kommunicering av kommunstyrelsens plan- och samrådsarbetsutskotts förslag att avslå framställningen har sökanden inkommit med ett
yttrande där man håller fast vid sin ansökan och säger att alternativet 6-8 tomter på Storö utanför strandskyddat område blir sämre för allmänheten.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-07-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om upprättande av detaljplan
för Sunda 1:60.
Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2007-10-25 anfört att kontoret bedömer inte att vad sökanden tillfört i ärendet ger skäl till ändrat ställningstagande. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om upprättande av detaljplan för Sunda 1:60.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-08-08, § 279 föreslagit kommunstyrelsen att avslå framställningen om upprättande av detaljplan för Sunda 1:60,
att uppdra till ledningskontoret att kommunicera ärendet före kommunstyrelsens beslut.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-11-07, § 375 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-12-19, § 427 att tillstyrka
framställningen om upprättande av detaljplan för Sunda 1:60 under förutsättning - att den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet bevaras och
att skogsområdet utanför strandskyddet anges som natur/grönområde i detaljplanen. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på framställningen.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att avslå framställningen om upprättande av detaljplan för fastigheten Sunda 1:60 i Blidö
församling..
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavdelningen
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Förfrågan om planläggning, Pläng 1:1 och 2:1 i Roslagsbro församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka att sökanden på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret får upprätta en detaljplan med föreslagen förändring samt
att rekommendera de sökande att begära att förändring av planen skall gälla
samtliga fastigheter inom detaljplanen..
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Fastighetsägaren Alexander Oxenstierna har inkommit med en ansökan om
uppförande av detaljplan inom del av fastigheterna Pläng 1:1 och 2:1. Avsikten
är att uppföra ca 70 enbostadshus i anslutning till Roslagens golfbanas klubbhusområde i enlighet med den inlämnade skissen.
Detaljplan saknas. I gällande översiktsplan för Norrtälje kommun antagen av
fullmäktige i april 2004 ligger området utanför tätortsbyggnadsområdet för
Norrtälje stad.
Tidigare beslut och kommunicering
Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-0613, § 240. Vid detta sammanträde bestämde arbetsutskottet att endast tillstyrka
den del som byggnadsnämnden tidigare har beviljat (ca 26 enbostadshus) samt
att utvecklingsområde inte redovisas på plankarta. Sökanden har kommunicerats men inte inkommit med något svar.
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Tjänstemannaberedning
Stadsarkitektkontoret har i skrivelse 2007-05-08 redovisat tidigare ställningstagande och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om planläggning för fastigheterna Pläng 1:1 och 2:1 samt att hänvisa till byggnadsnämndens beslut 2003-08-28, § 319 om planläggning för ca 26
enbostadshus för permanentboende.
Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2007-10-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå framställningen om planläggning för c:a 70 enbostadshus för fastigheterna Pläng 1:1 och 2:1 samt att hänvisa till byggnadsnämndens
beslut 2003-08-28, § 319 om planläggning för ca 26 enbostadshus för permanentboende samt att utvecklingsområde, ca 40 enbostadshus, inte redovisas på
plankarta.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2007-06-13, § 240.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-11-19, § 305 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 428 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att sökanden på egen bekostnad och i samråd med
ledningskontoret får upprätta en detaljplan med föreslagen förändring samt
att rekommendera de sökande att begära att förändring av planen skall gälla
samtliga fastigheter inom detaljplanen. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på
framställningen om planläggning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att avslå framställningen om planläggning för fastigheterna Pläng 1:1 och 2:1.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-01-14

KS § 16

33

Dnr 07-1638 041

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna Verksamhetsplan för 2008 för kommunstyrelsen inkl driftbudget,
att återremittera investeringsbudgeten till ledningskontoret för utarbetande av
enhetliga rutiner vid investeringsärenden,
att bevilja investeringsanslag för anläggningsinvesteringar på totalt 6 050 tkr
varav
för renhållningsverksamhet
för lokalförsörjningsverksamhet
för VA-verksamhet
för anslutningar/serviser VA
för gata/park verksamhet
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

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar,
att uppdra till kommundirektören att efter beslut om ny organisation för kommunstyrelsens kontor revidera verksamheten för 2008 i enlighet med beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen skall såsom övriga nämnder i december anta en verksamhetsplan för 2008 baserad på fullmäktiges beslut om Budget och Inriktning för
2008-2010.
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Kommunstyrelsens fyra kontor har var för sig i likhet med tidigare år tagit
fram ett förslag till verksamhetsplan för sitt kontor. Någon samordning har hittills inte skett.
Kommundirektören har fått i uppdrag att återkomma med förslag till ny organisation för kommunstyrelsens kontor. Eftersom den nya organisationen inte är
fastställd måste förslaget till verksamhetsplan för 2008 i nuläget behandlas utifrån dagens organisation. då den nya organisationen är klar bör emellertid
Verksamhetsplanen för 2008 revideras så snart det är praktiskt möjligt.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna Verksamhetsplan för 2008 för kommunstyrelsen inkl driftbudget och investeringsbudget för 2008, att bevilja investeringsanslag för anläggningsinvesteringar på totalt 6 050 tkr varav
för renhållningsverksamhet
800 tkr
för lokalförsörjningsverksamhet
1 000 tkr
för VA-verksamhet
800 tkr
för anslutningar/serviser VA
2 500 tkr
för gata/park verksamhet
500 tkr
för busshållplatser
100 tkr
för trafiksäkerhetsåtgärder
100 tkr
för handikappåtgärder
100 tkr
för proj/utr. mark/intrångsersättning
150 tkr
att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar, att uppdra till kommundirektören att efter beslut om ny organisation för kommunstyrelsens kontor revidera verksamheten för 2008 i enlighet med beslutet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 433 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07. Kjell Jansson (m) med instämmande av
Elisabeth Björk (s) yrkade - att återremittera investeringsbudgeten till ledningskontoret för utarbetande av enhetliga rutiner vid investeringsärenden.
__________
Expedieras: Ledningskontoret/ekonomienheten
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Yttrande över revisionsrapporten ang granskning av överskott inom tekniska kontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ledningskontorets skrivelse 2007-12-05 som kommunens yttrande i ärendet.
Bakgrund
Kommunens revisorer har mot bakgrund av de senaste årens överskott inom
tekniska kontoret låtit granska utfall och orsaker till de senaste årens resultat.
Revisorerna önskar yttrande över rapporten senast den 30 november 2007.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-05 yttrat sig över rapporten.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 434 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-05.
__________
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Kommunens revisorer
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Mark- och exploateringsavtal gällande ett område av fastigheterna Tälje
3:1 och 3:40 i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med Arholma Utvecklings AB gällande ett område av fastigheterna Tälje 3:1 och 3:40.
Bakgrund
Arholma Utvecklings AB har initierat bebyggelse av den nuvarande enbostadsfastigheten Tälje 3:40 med ett flerbostadshus. Bolaget har på egen bekostnad
låtit upprätta ett detaljplaneförslag som har varit utställt. I samma planförslag
föreslås även den angränsande enbostadsfastigheten Ankan 1 bebyggas med ett
flerbostadshus. Totalt antal tillkommande lägenheter anges i planförslaget till
ca 28-30 stycken. Fastigheten ligger vid Arholmagatan 10-12 i Norrtälje stad.
Flerbostadshuset på fastigheten Tälje 3:40 berör även kommunens angränsande
fastighet Tälje 3:1 som idag är planlagd som parkmark.
Förutom utlagd kvartersmark för flerbostadshus omfattar fastigheten Tälje 3:40
ett parkmarksområde enligt gällande detaljplan.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-07 redovisat innehållet i upprättat
förslag till mark- och exploateringsavtal. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med Arholma Utvecklings AB gällande ett område av fastigheterna Tälje 3:1 och 3:40.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 437 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
_________
Expedieras: Lars Härlin, mark- expl. avd.
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Dnr KS 03-118 251

Mark- och exploateringsavtal gällande fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna mark- och exploateringsavtal med MJ Contractor AB gällande
fastigheten Gottröra 5:15 samt
att bemyndiga Lars Härlin, mark- och exploateringschef att teckna tilläggsavtal
med exploatören ang gång- och cykelväg, som skall bekostas av exploatören
under förutsättning att kommunen ordnar markåtkomst.
Bakgrund
MJ Contractor AB inkom 2003 med en förfrågan om inköp, planläggning och
bostadsexploatering av ett område av kommunens fastighet Gottröra 5:15 norr
om Gottröra kyrka. Förfrågan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott
som uttalade sig positivt till att ett preliminärt markanvisningsavtal upprättas
med bolaget. Sådant upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal undetecknades dock inte av bolaget, men bolaget arbetade ändå vidare med ett
planförslag.
Vid bolagets vidarebearbetning av planförslaget har området utökats till att
omfatta hela fastigheten Gottröra 5:15. I samband med yttrande under utställningen av förslaget uttalade sig arbetsutskottet positivt till att ett mark- och exploateringsavtal upprättats med de nya förutsättningarna, innebärande att bostadsexploateringen omfattar hela fastigheten Gottröra 5:15. Förslaget omfattar
40 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus.
Planförslaget har omarbetats och reviderats. Den senaste revideringen av detaljplanen är daterad 2007-11-20, vilken nu beräknas gå vidare för godkännande av kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige.
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Köpekontrakt skall tecknas när upprättat förslag till detaljplan har antagits och
vunnit laga kraft.
Avtalet villkoras av att kommunstyrelsen godkänner avtalet senast 2008-02-04
samt att kommunfullmäktige antar detaljplanen senast 2008-02-18 genom beslut som vinner laga kraft.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-07 redogjort för mark- och exploateringsavtalet samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och
exploateringsavtal med MJ Contractor AB gällande fastigheten Gottröra 5:15.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 438 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
_________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. avd
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Dnr KS 07-351 290

Begäran om tillägggsanslag för tillbyggnad av fläktrum och ny ventilationsanläggning vid Skarsjöstugan i Rimbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå ytterligare investeringsmedel om 1 820 tkr så att det totala investeringsanslaget uppgår till 5 220 tkr till tillbyggnad av fläktrum och ny ventilationsanläggning vid Skarsjöstugan i Rimbo,
att finansiering av tilläggsanslaget om 1 820 tkr sker ur kommunstyrelsens
investeringsram år 2008 för anläggningsinvesteringar,
att justeringar i internhyran genomförs under år 2008 när projektet är färdigställt.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2005-08-29, § 175 att
bevilja dåvarande tekniska nämnden 3 400 tkr i investeringsanslag till tillbyggnad av fläktrum och ny ventilationsanläggning vid Skarsjöstugan i Rimbo.
Tekniska kontoret har avvaktat med genomförande av projektet, då det i ett tidigt skede visade sig att kostnaderna skulle överstiga det budgeterade anslaget.
Tekniska kontoret återkom med begäran om ytterligare 1 820 tkr för rubricerade åtgärder. Ett antal olika alternativ har utretts men man har inte funnit något
alternativ som uppfyller funktionskraven till en lägre kostnadsnivå.
Arbetsmiljöverket har dessutom i beslut 2007-11-07 förelagt kommunen om
vite om 500 tkr i det fall åtgärder ej vidtagits för att säkerställa ventilationen
vid Skarsjöstugan senast 2008-08-15.
forts
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på
anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anslå ytterligare investeringsmedel
om 1 820 tkr så att det totala investeringsanslaget uppgår till 5 220 tkr till tillbyggnad av fläktrum och ny ventilationsanläggning vid Skarsjöstugan i Rimbo,
att finansiering av tilläggsanslaget om 1 820 tkr sker ur kommunstyrelsens
investeringsram år 2008 för anläggningsinvesteringar, att justeringar i internhyran genomförs under år 2008 när projektet är färdigställt.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 440 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-07.
__________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Dnr KS 07-1787 311

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av föreslagen om- och
nybyggnad av hållplatser, stadsbusslinjer i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel för genomförande av ett andra steg av föreslagen
om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga till en kostnad av 2 400 tkr,
att finansiering av investeringsarbetena sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar,
att uppdra till ledningskontoret att justera kommunstyrelsens budgetram efter
idrifttagandet så att tekniska kontorets budgetram utökas 2009 med 193 tkr för
utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt
att finansiering sker med eget kapital.
Bakgrund
Projektet avser nybyggnad av hållplatser och vändslinga för att klara SL:s omläggning av lokalbusslingor till ekerlinjer i Norrtälje. Behovet är baserat på
SL:s mål att förbättra servicen för resenärerna.
Enligt Vägverkets information kan kommunen söka statligt bidrag för åtgärder
som berör trafiksäkerhet, miljö, cykelstråk, framkomlighet avseende buss, t ex
busskörfält, tillgänglighet till buss, t ex anpassning av busshållplatser samt infartsparkeringar.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-20 på anförda skäl föreslagit
forts
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kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel för genomförande av ett
andra steg av föreslagen om- och nybyggnad av hållplatser och vändslinga till
en kostnad av 2 400 tkr, att finansiering av investeringsarbetena sker med
kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att uppdra till ledningskontoret att justera kommunstyrelsens budgetram efter idrifttagandet så
att tekniska kontorets budgetram utökas 2009 med 193 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt att finansiering sker med eget kapital.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 442 föreslagit enligt tekniska kontorets/ledningskontorets skrivelse 2007-11-20.
_________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07-450 042

Månadsrapport för november 2007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för november samt att överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. samt
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
Bakgrund
Ledningskontoret har upprättat månadsrapport för november månad, nämnderna samt TioHundra AB. Utfallet t o m november månad för kommunen uppgår
till 85,7 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 75,7 mkr. Nämndernas prognoser avviker positivt mot budget med 3,3 mkr. Underskott prognostiseras i TioHundranämnden, socialnämnden samt inom räddningstjänsten.
Samtliga har tidigare uppdragits att presentera eller själva presentera åtgärdsplan för att underskotten skall minimeras. Barn- och skolnämnden sänker sin
tidigare positiva prognos till noll.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-12-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport för november samt att överlämna den till
kommunfullmäktige för kännedom. samt att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-12-19, § 446 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-12-19.
_________
Expedieras: Kf
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Dnr Ks 08-64 002

Teckning av Norrtälje kommuns firma
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kurt Pettersson (c) i förening med endera kommundirektör Lilian Eriksson eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna
Norrtälje kommuns firma.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-20 att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kurt
Pettersson (c) i förening med endera t f kommundirektör Gunnel Löfqvist eller
ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.
Då ny kommundirektör anställts i kommunen föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kurt Pettersson (c) i förening med endera kommundirektör Lilian Eriksson eller ekonomichef Gunilla
Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.
__________
Expedieras:
Redovisning/finans
PA-lön
Expeditionen

Justerandes sign
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Dnr KS 07-357 311

Beviljande av medel för tillkommande kostnader i samband med nybyggnad av lokalgata och VA-ledningar i Solbacka
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar bevilja tekniska
kontoret 822 tkr för tillkommande kostnader,
att uppdra till ledningskontoret att i budgetarbetet justera tekniska kontorets
budget år 2009 med 58 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna.
Bakgrund
Projektet avser nybyggnad enligt gällande detaljplan av lokalgata, vändplan
inklusive gatubelysning och VA-ledningar. Behovet avser tillgänglighet till
tomtmark för bland annat särskilt äldreboende.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-02, § 45 att bevilja kommunstyrelsen
investeringsanslag om 4 851 tkr för genomförande av lokalgata, vändplan och
VA-ledningar, att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från
försäljning av tomt för äldreboende, att finansiering av VA-investeringen skall
ske med skattemedel i avvaktan på framtida inkomster från anslutningsavgifter
för VA, att kommunstyrelsens budgetram för 2008 justeras avseende utökade
driftkostnader.
VA-ledningarna som skall försörja det planerade äldreboendet i Solbacka passerar det området som nu är föremål för detaljplanearbete ”Solbacka Trädgård”.
Av för kommunen ekonomiska skäl har tekniska kontoret utrett och projekterat
VA-ledningarna för att klara belastningen också från Solbacka Trädgård.
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Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-12-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta anbud nr 9 för genomförande av föreslagen nybyggnad av lokalgata och VA-ledningar till en kostnad av 4 445 tkr, att från kommunstyrelsens
anslag för anläggningsinvesteringar bevilja tekniska kontoret 822 tkr för tillkommande kostnader, att uppdra till ledningskontoret att i budgetarbetet justera tekniska kontorets budget år 2009 med 58 tkr för utökade driftkostnader för
de fasta anläggningarna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-01-09, § 1 föreslagit enligt tekniska
kontorets skrivelse 2007-12-19. Arbetsutskottet beslutade för egen del, under
förutsättning att kommunstyrelsen beslutar bevilja begärda medel, att anta anbud nr 9 för genomförande av föreslagen nybyggnad av lokalgata och VAledningar till en kostnad av 4 445 tkr.
_________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten
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Ställningstagande till utformning av hamn i Bromskär samt begäran om
medel för förberedande undersökningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna föreslagen utformning av hamnen i Bromskär,
att bevilja ett investeringsanslag om 400 000 kronor, som finansieras ur kommunstyrelsens investeringsanslag, för att utföra förberedande undersökningar
inom hamnområdet samt
att uppdra till ledningskontoret beställa nödvändiga undersökningar.

Bakgrund
Bromskär, belägen inom den kommunägda fastigheten Oxhalsö 1:125 används
som utgångspunkt för färd till öarna Söderöra, Norröra, Rödlöga och Svartlöga. Där finns idag en allmän brygga och en vågbrytare med vidbyggd brygga
för småbåtar. Från och med april 2006 går linjetrafik från Bromskär till bl a
nämnda öar.
Kapaciteten för småbåtar är inte tillräcklig och linjetrafiken begränsas av djupförhållandena och utsatthet för vind. Det är också ont om parkeringsplatser,
även vintertid då Bromskär fungerar som utgångspunkt för skridskoåkare. För
utvecklingen av öarna är det av stor betydelse att det finns en väl fungerande
hamn i Bromskär. Planarbete pågår med inriktning att möjliggöra en utbyggnad av hamnen.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2007-11-27 redogjort för planerna med hamnens utformning och användning. För att kunna genomföra en utbyggnad av
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hamnen krävs dels att ta fram en detaljplan för hamnen , dels en miljödom som
ger tillstånd att bygga i vatten.
Ledningskontoret har även sammanställt behov av undersökningar och som
innebär kostnader för kommunen.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen
utformning av hamnen i Bromskär, att bevilja ett investeringsanslag om
400 000 kronor, som finansieras ur kommunstyrelsens investeringsanslag, för
att utföra förberedande undersökningar inom hamnområdet samt att uppdra till
ledningskontoret beställa nödvändiga undersökningar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2008-01-09, § 2 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-11-27.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/A Paujala
Ekonomienheten
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Dnr KS 08-32 315

Begäran om investeringsmedel för genomförande av nybyggnad av grusparkering på fastigheten Oxhalsö 1:125 i Bromskär
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå investeringsmedel för genomförande av nybyggande av grusparkering
på fastigheten Oxhalsö 1.125 i Bromskär till en kostnad av 1 000 tkr,
att finansiering av investeringsarbetena sker med kommunstyrelsen anslag för
anläggningsinvesteringar,
att uppdra till tekniska kontoret att utföra och förvalta parkeringen som en parkering på fastighetsmark,
att till tekniska kontoret årligen med start år 2009 anslå 170 tkr i driftanslag ur
kommunstyrelsens anslag för drift på grund av nyinvesteringar.

Bakgrund
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att arbeta fram ett investeringsärende för
anläggande av grusparkering för 150 bilar på fastigheten Oxhalsö 1:125 i
Bromskär.
Parkeringen föreslås förvaltas av tekniska kontoret som en parkering på fastighetsmark med en årlig driftfinansiering ur kommunstyrelsens anslag för drift p
g a nyinvesteringar.
I ett skede då anläggningarna i Bromskär skall övertas och förvaltas av samfälligheten kan även parkeringen eller delar av den föras in i den överenskommelsen. Målsättningen är att parkeringen skall kunna börja nyttjas i juni månad
2008.
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Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-01-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel för genomförande av nybyggande av grusparkering på fastigheten Oxhalsö 1.125 i Bromskär till en kostnad av 1 000 tkr, att
finansiering av investeringsarbetena sker med kommunstyrelsen anslag för anläggningsinvesteringar, att uppdra till tekniska kontoret att utföra och förvalta
parkeringen som en parkering på fastighetsmark, att till tekniska kontoret årligen med start år 2009 anslå 170 tkr i driftanslag ur kommunstyrelsens anslag
för drift på grund av nyinvesteringar.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2008-01-09, § 3 och föreslagit enligt
ledningskontorets/tekniska kontorets skrivelse 2008-01-07.
__________
Expedieras:
Tekniska kontoret
Ekonomienheten
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 200712-05.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-01-14

52

KS § 28
Anmälan om delegationsbeslut 2007
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 lägges till handlingarna.
Bil 1 Dnr KS 07-122 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 48-50
Bil 2 Dnr KS 07-123 002
Förköpsrätt ang lagen om förvärv av hyresfastigheter vecka 48 och 50
Bil 3 Dnr KS 07-108 002
Delegationsbeslut enl KS 2007-02-19, § 41
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2007-11-05-12-05
Vidaredelegerat till E. Kutscher
Bil 4 Dnr KS 07-800 002
Delegationsbeslut Förfrågan om ändring av detaljplan fast. Göken 5 i Norrtälje; Olivera Boljanovic
Bil 5 Dnr KS 07-1734 002
Delegationsbeslut avseende stf räddningschef
Kjell Jansson/Jan eriksson
Bil 6 Dnr KS 07-108 002
Delegation enl Ks 2007-02-19, § 41
Förteckning över beslutade delegationsärenden 07-06-11-07-12-04
Ärendegrupp: Transporttillstånd, tillfällig trafikföreskrift m m
Bil 7
Delegation enl Ks 2007-02-19, § 41
Tommie Eriksson, Arne ringefors och Jörgen Örnestav
Bil 8
Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskottet
__________
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 07:59; Klargörande av villkoren
för samverkan mellan kommuner och fristående skolor
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 07:64; Uppgifter för beräkning
av avgifter föräldre- och handikappomsorgen 2008
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 07:66: Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna
Sveriges kommuner och landstings skrift om den kommunala revisionens förtroende
Dnr KS 07-1207 407
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att använda lätt svävare
Dnr KS 07-1689 112
Länsstyrelsens beslut ang förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap 3 §
äktenskapsbalken m m
Dnr KS 07-1785 824
Boverket ang beslut om utvecklingsbidrag enl förordningen (1996:1593) om
bidrag till allmänna samlingslokaler
KSL:s rekommendation att anta gemensam standard för busshållplatser i
Stockholms län
Dnr KS 07-1761 105
Upphörande av vänortsutbyte med Skaelskörs kommun
Örnsköldsviks kommun ang trafiksäkerhetskalender
Internetinstitutet; Svenskarna och internet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-01-14
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KS § 29 forts
Dnr KS 07-1693 160
Försvarsmakten ang försvarsmaktens plan för stöd till samhället 2008
Protokoll från Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2007-12-04
NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2007-12-12
Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2007-10-08 och 2007-10-22
Norrtälje Energis sammanträdesprotokoll från sammanträden 2007-08-31,
2007-09-28, 2007-10-01, 2007-10-26
Norrtälje Energi Försäljnings AB sammanträdesprotokoll från sammanträden
2007-08-31, 2007-09-28, 2007-10-01, 2007-10-26
__________
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