SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-22

Kommunfullmäktige

§11

Dnr KS 2020-2307

Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden,
teknik- och klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av
bolagisering av kommunens VA- och renhållningsverksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1.
2.
3.
4.

anta reviderad B- del för bygg- och miljönämnden enligt bilaga 1,
anta reviderad B-del för teknik- och klimatnämnden enligt bilaga 2,
anta reviderad B-del för kommunstyrelsen enligt bilaga 3,
tillämpa reviderade reglementen från och med det datum kommunfullmäktige beslutat att
berörda verksamheter övergår i bolagsform.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, teknik- och
klimatnämnden och bygg- och miljönämnden med anledning av att de kommunala VA- och
renhållningsverksamheterna ska överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Den förändrade
strukturen innebär att kommunstyrelsens och teknik- och klimatnämndens idag delade ansvar för
verksamheterna huvudsakligen övergår till bolaget Norrtälje vatten & avfall AB. Visst ansvar som
idag åvilar teknik- och klimatnämndens övergår enligt förslaget till bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
§17 KS protokollsutdrag Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden, teknikoch klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av bolagisering av kommunens VA- och
renhållningsve
Tjänsteutlåtande avseende Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden,
teknik- och klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av bolagisering av kommunens
VA- och renhållnings
Bilaga 1 - Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden
Bilaga 2 - Reviderat reglemente för teknik- och klimatnämnden
Bilaga 3 - Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Protokollsutdrag §6 TKN Yttrande gällande revidering av reglementen för teknik- och klimatnämnden
med anledning av bolagisering av kommunens VA- och renhållningsverksamheter(318465 (002)
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden § 22

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
som bifalls Bino Drummond (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsen
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-01

Kommunstyrelsen

§17

Dnr KS 2020-2307

Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden,
teknik- och klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av
bolagisering av kommunens VA- och renhållningsverksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. anta reviderad B- del för bygg- och miljönämnden enligt bilaga 1,
2. anta reviderad B-del för teknik- och klimatnämnden enligt bilaga 2,
3. anta reviderad B-del för kommunstyrelsen enligt bilaga 3,
4. tillämpa reviderade reglementen från och med det datum kommunfullmäktige beslutat att
berörda verksamheter övergår i bolagsform.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i
kommunstyrelsens reglemente under § 9 "Teknikärenden" göra följande tillägg: "Kommunstyrelsen
ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom VA- och avfallsområdet, förutom den
myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.”

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, teknik- och
klimatnämnden och bygg- och miljönämnden med anledning av att de kommunala VA- och
renhållningsverksamheterna ska överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Den förändrade
strukturen innebär att kommunstyrelsens och teknik- och klimatnämndens idag delade ansvar för
verksamheterna huvudsakligen övergår till bolaget Norrtälje vatten & avfall AB. Visst ansvar som
idag åvilar teknik- och klimatnämndens övergår enligt förslaget till bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
§16 KSAU Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden, teknik- och
klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av bolagisering av kommunens VA- och
renhållningsverksamhete

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bino Drummond (M) yrkar att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i kommunstyrelsens reglemente
under § 9 "Teknikärenden" göra följande tillägg:
"Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom VA- och avfallsområdet,
förutom den myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.”
Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till Bino Drummonds (M) tilläggsyrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M)
tilläggsyrkande, som bifalls av Camilla Rydstrand (MP), och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsen
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen
Juridikenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-12-22
Diarienummer: KS 2020-2307

Förvaltning och avdelning
Handläggare:
Titel:
E-post:

Sandra Bombas
chefsjurist
sandra.bombas@norrtalje.se

Till:
kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av reviderade reglementen för byggoch miljönämnden, teknik- och klimatnämnden
samt kommunstyrelsen med anledning av
bolagisering av kommunens VA- och
renhållningsverksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1.
2.
3.
4.

anta reviderad B- del för bygg- och miljönämnden enligt bilaga 1,
anta reviderad B-del för teknik- och klimatnämnden enligt bilaga 2,
anta reviderad B-del för kommunstyrelsen enligt bilaga 3,
tillämpa reviderade reglementen från och med det datum kommunfullmäktige beslutat att
berörda verksamheter övergår i bolagsform.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, teknik- och
klimatnämnden och bygg- och miljönämnden med anledning av att de kommunala VA- och
renhållningsverksamheterna ska överföras till ett av kommunen helägt aktiebolag. Den förändrade
strukturen innebär att kommunstyrelsens och teknik- och klimatnämndens idag delade ansvar för
verksamheterna huvudsakligen övergår till bolaget Norrtälje vatten & avfall AB. Visst ansvar som idag
åvilar teknik- och klimatnämndens övergår enligt förslaget till bygg- och miljönämnden.

Ärendet
Beskrivning
Den 31 augusti 2020, § 125 fattade kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslut om att överföra VAoch renhållningsverksamheterna till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt
aktiebolag. Bolagiseringen medför att nämndernas reglementen behöver ses över och i delar
anpassas till de förändringar som verksamhetsövergången till Norrtälje vatten & avfall AB föranleder.

Ansvar som idag åvilar kommunstyrelsen och teknik- och klimatnämnden hänförligt till VA- och
renhållningsverksamheterna kommer att överföras till det nya bolaget. Det innebär huvudsakligen att
kommunstyrelsens ansvar som huvudman för vatten- och avloppsverk samt avfallsanläggningar
upphör och därtill ansvaret för investeringar för vatten- och avloppsförsörjning enligt lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster, samt de anläggningar och fastigheter som övergår till bolaget.
Gällande teknik- och klimatnämndens ansvar innebär bolagiseringen att nämndens ansvar för drift och
förvaltning av avfallsanläggningar och den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen enligt lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster upphör. Vidare ska inte nämnden längre ansvara för
fullgörandet av kommunens uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning. Som en följd av att
ansvaret för drift och förvaltning inte längre ska åligga teknik -och klimatnämnden utgår även ansvaret
för tillämpning av renhållningsordning, avfallsplan samt taxor hänförliga till VA- och
renhållningsverksamheterna.
Organiseringen av berörda verksamheter i bolagsform innebär också att visst ansvar som idag åvilar
teknik- och klimatnämnden istället överförs till bygg- och miljönämnden. Detta är hantering av ärenden
om undantag eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall samt anmälan om kompostering av eget
matavfall.
Lagkrav
I kommunallagen (2017:725) 6 kap 44 § regleras att kommunfullmäktige ska anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska det anges vilka lagstadgade uppgifter
och uppgifter i övrigt som ankommer på respektive nämnd samt att uppgiftsfördelningen mellan
nämnderna ska klargöras.
I 5 kap 27 § kommunallagen framgår att en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör ska ges
tillfälle att yttra sig i beredningen av ärendet. Ärendet har beretts inom ramen för
bolagiseringsprojektet och samverkats mellan tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret och
kommunstyrelsekontoret. Respektive nämnd som berörs av de föreslagna förändringarna har givits
möjlighet att yttra sig över förslagen inom ramen för beredningen av ärendet.
Koppling till gällande styrdokument
Ej aktuellt
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Revidering av nämndernas reglementen innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens analys och slutsatser
Juridikenhetens bedömning är att föreslagna revideringar hanterar de delar av teknik- och
klimatnämndens samt kommunstyrelsens verksamhetsansvar som kommer att överföras till Norrtälje
vatten & avfall AB. Det nya bolagets styrande dokument (ägardirektiv och bolagsordning) har sedan
tidigare antagits av kommunfullmäktige. Det kan inte uteslutas att ytterligare behov av mindre
justeringar i nämndernas regementen samt i Norrtälje vatten & avfall ABs ägardirektiv och
bolagsordning kommer att identifieras när bolaget blir operativt.
Ett kommunalt bolag får enligt 10 kap 1 § kommunallagen inte besluta i ärenden som innefattar
myndighetsutövning om det inte finns stöd för det i lag. Den del av teknik- och klimatnämndens
verksamhetsansvar som innefattar myndighetsutövning måste därför överföras till en annan nämnd.
Med hänvisning till att de aktuella ärendetyperna; anmälan av eget omhändertagande av matavfall och
hantering av undantag och uppehåll i hämtning av hushållsavfall verksamhetsmässigt ligger närmast
det ansvar som idag åvilar bygg- och miljönämnden bedöms en sådan verksamhetsöverföring som
lämpligast.
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Tidplaner
De föreslagna revideringarna träder i kraft det datum kommunfullmäktige beslutat att berörda
verksamheter övergår i bolagsform. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2020, § 125 ska
denna tidpunkt vara 1 mars 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden
Bilaga 2 - Reviderat reglemente för teknik- och klimatnämnden
Bilaga 3 - Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Bilaga 4 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden
Bilaga 5 – Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden

Beslut skickas till
Bygg- och miljönämnden
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsen
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen
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Beslutsnivå och datum

Kommunfullmäktige 2021-02-22

Diarienummer

KS xxx

Ersätter

Reglemente för bygg- och miljönämnden
beslutad 2019-02-18

Giltighet

Tillsvidare

Ansvar

Kommunfullmäktige

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige 2021-02-22, § xx
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta
reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Bygg- och miljönämnden består av 16 ledamöter och 8 ersättare.
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskott ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Den personal som bygg- och miljönämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (se avsnitt B § 2) ska finnas samlad inom räddningstjänsten
under kommunstyrelsen.
Nämndens verksamhetsområde
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
§2
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har den
närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900), om
inte annat anges nedan. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska
fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister
(2006:378) och förordning (2000:308) om fastighetsregister, om inte annat anges nedan.

Nämnden fullgör dock inte den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
framtagande av förslag till regionplan, översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och
områdesbestämmelser, samt övrig verksamhet som regleras i avsnitt B § 4, kommunstyrelsens
reglemente och som fullgörs av kommunstyrelsen.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess
närmaste omgivning samt samråda med kommunstyrelsen i de frågor som rör
fastighetsbildning.
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt 5 kapitlet,
samt övrig myndighetsutövning, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, om det gäller
fastigheter som kommunen äger.
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
(exklusive naturvård) samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, exempelvis enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen
(2006:804), smittskyddslagen (2004:168), foderlagen (2006:805), strålskyddslagen
(1988:220) och lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Nämnden ansvarar för;
• hälsoskyddet, livsmedelssäkerheten, och miljöskyddet inom kommunen och ska då verka för

att dessa frågor tillgodoses,
• att övervaka efterlevnaden av den del av plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken
(1998:808) samt med stöd av lagen beslutade föreskrifter, som omfattar nämndens uppgifter,
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
 att pröva frågor om undantag eller
 att pröva frågor om undantag och
dispens enligt 15 kap 18 Miljöbalken eller
dispens för uppehåll i hämtning av
45 § avfallsförordningen (2011:927), samt
hushållsavfall enligt bestämmelserna i 15
kap 19-25 §§ miljöbalken (1998:808) och
för hantering av anmälan enligt 5 kap 15 §
avfallsförordningen (2020:614) utifrån
kommunens avfallsföreskrifter,
• den omedelbara tillsynen av de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut enligt
tobakslagen (1993:581) har den centrala tillsynen.

Allmänna uppgifter
§3
Bygg- och miljönämnden ska, utöver vad som följer av 26 kap 1-2 §§ miljöbalken (1998:808)
särskilt;

• uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och då
utarbeta de förslag som är nödvändiga,
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämnden ska inom sitt verksamhetsområde;
• främja en god miljövård i kommunen och bedriva aktiv miljöinformation,
• verka för en god byggnadskultur, en god stads- och landskapsmiljö,
• ansvara för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion,
• bistå kommunstyrelsen med expertkunskaper,
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vilkas arbete och intressen berör
nämndens verksamhet,
• lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,
• ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör
då verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.
Delegering från kommunfullmäktige
§4
Bygg- och miljönämnden beslutar om och uttar avgifter enligt lag, föreskrift samt av
kommunfullmäktige bestämda taxor och riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde.
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärenden om anläggningar för vindkraftverk enligt 16 kap
4 § miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden avger yttranden inom nämndens verksamhetsområde som
ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet berör fler nämnders
verksamhetsområden eller är av sådan vikt att yttrandet bör avges av kommunstyrelsen.

SLUT avsnitt B.
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Beslutsnivå och datum

Kommunfullmäktige 2021-02-22

Diarienummer

KS xxx

Ersätter

Reglemente för teknik- och klimatnämnden
beslutad 18 februari 2019

Giltighet

Tillsvidare

Ansvar

Kommunfullmäktige

Reglemente för teknik- och klimat nämnden - Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige xxx
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta
reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Teknik- och klimatnämnden består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
Inom teknik- och klimatnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av 8 ledamöter
och 8 ersättare.
Den personal som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt ska finnas samlad inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.
Nämndens verksamhetsområde
§2
Nuvarande lydelse
Teknik- och klimatnämnden ska med ett
kommunövergripande perspektiv bevaka och
följa upp utvecklingen av miljö- och
klimatfrågorna samt teknik och drift.

Föreslagen lydelse
Teknik- och klimatnämnden bevakar och
följer upp utvecklingen av miljö- och
klimatfrågor samt teknik- och driftfrågor
inom de kommunala verksamheterna

Teknikärenden
§3
Teknik- och klimatnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och därtill hörande övriga
författningar.
Teknik- och klimatnämnden svarar för:
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Nuvarande lydelse
 drift och förvaltning av kommunens
fastigheter, om inte ansvaret åvilar annan
nämnd.


Föreslagen lydelse
drift och förvaltning av kommunens
fastigheter, om inte ansvaret åvilar annan
nämnd eller sådan juridisk person som avses
i 10 kap kommunallagen (2017:725),

drift och förvaltning av gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning
och var den placeras,

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
 drift och förvaltning av
avfallsanläggningar, såvida uppgiften inte
åvilar annan nämnd,

Nuvarande lydelse
 drift och förvaltning av kommunal
vatten- och avloppsförsörjning enligt lag
(2006.412) om allmänna vattentjänster,


Föreslagen lydelse

drift och förvaltning av kommunens övriga anläggningar.

Nuvarande lydelse
Renhållning m.m.
§4
Teknik- och klimatnämnden fullgör
kommunens uppgifter avseende renhållning
och avfallsåtervinning enligt 15 kap
miljöbalken (1998:808), och tillhörande
förordningar.
I detta ingår bland annat:


att svara för insamling och
omhändertagande av hushållsavfall, latrin
och slam samt omhändertagande av
miljöfarligt avfall,



att svara för ärenden rörande renhållning
enligt miljöbalken och därtill hänförliga
förordningar, där beslutanderätten i eller
ansvaret för dessa frågor inom
lagstiftning eller kommunfullmäktiges
beslut icke åvilar annan nämnd,

Föreslagen lydelse
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Drifts- och underhållsplaner m.m.
§5
I Teknik- och klimatnämnden uppgifter ingår;


att tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom teknik- och klimatnämndens
verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning, samt



att tillse att fastställda avgifter inom teknik- och klimatnämndens ansvarsområde
debiteras och inbetalas.

Trafikärenden
§6
Teknik- och klimatnämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat
att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.
Teknik- och klimatnämnden svarar även för:


att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning,



att utöva kommunens befogenheter enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall,



att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande,



att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
§7
Teknik- och klimatnämnden ska arbeta med energiplaneringen och främja
energihushållningen.
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av
kommunalfullmäktige.
Allmänna uppgifter
§8
Teknik- och klimatnämnden ska verka för
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att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation,



att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet),



de sexton nationella miljökvalitetsmålen – bland annat genom att översätta målen till
lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken,



att det inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter,
installationer och utrustningar,

Delegering från fullmäktige
§9
Nuvarande lydelse
tillämpning av taxor för
renhållningsverksamheten och för
anslutning till brukande av kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning,
samt andra av fullmäktige bestämda taxor
inom nämndens verksamhetsområde,

Föreslagen lydelse
tillämpning av taxor fastställda av
fullmäktige inom nämndens
verksamhetsområde,

Nuvarande lydelse
 tillämpning av frågor som rör
renhållningsordning och avfallsplan,
dock att undantag från
renhållningsordningen prövas av byggoch miljönämnden,

Föreslagen lydelse

 frågor som rör upplåtelse av offentlig plats,
 besluta om och utta avgifter för tillstånd till schakt i allmän platsmark,
 besluta om dispenser enligt gällande trafiklagstiftning och utta avgifter enligt av
kommunfullmäktige bestämd taxa.
SLUT avsnitt B.
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Beslutsnivå och datum

Kommunfullmäktige 2021-02-22

Diarienummer

KS xxx

Ersätter

Reglemente för kommunstyrelsen beslutad 17
februari 2020

Giltighet

Tillsvidare

Ansvar

Kommunfullmäktige

Reglemente för kommunstyrelsen
Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige 2021-02-22, § xx
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A
ovan i detta reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Kommunstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
Inom kommunstyrelsen ska finnas tre utskott, arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott och
näringslivsutskottet.
Samhällsbyggnadsutskott svarar för Norrtälje kommuns detaljplanearbete samt ärenden som
handläggs av kommunstyrelsekontorets planavdelning. (Bygg- och miljönämndens presidie
är adjungerade vid utskottets sammanträden).
Näringslivsutskottet svarar för Norrtälje kommuns arbete med näringslivsfrågor samt turismoch destinationsfrågor. Näringslivsutskottet svarar även för sysselsättningsfrågor med
anknytning till näringsliv-, turism- och destinationsutveckling, samt arbetet för ett bra
företagsklimat i Norrtälje kommun.
Övriga frågor svarar arbetsutskottet för.
Respektive utskott består av åtta ledamöter och åtta ersättare.
Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter; kommunstyrelsens
ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. Andre vice ordförande ska vara
oppositionsråd.
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Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Övriga råd ska ägna den arbetstid åt sitt uppdrag som procentuellt motsvarar det arvode denne
erhåller för sitt uppdrag som råd.
Nämndens verksamhetsområde
§2
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela
kommunens utveckling, samordning och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782).
Kommunstyrelsen är hamnstyrelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta
reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd
(särskilda uppgifter) eller som sådan juridisk
person som avses i 10 kap kommunallagen
(2017:725) är huvudman för. Härutöver
svarar kommunstyrelsen för de uppgifter som
framgår av kommunallagen (2017:725) och
annan författning.

Ledningsfunktionen
§3
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ekonomi enligt kommunallagen (2017:725). Med kommunstyrelsens ställning som ledande
politiskt förvaltningsorgan följer att den har till uppgift att skaffa sig överblick över hela
kommunförvaltningen.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunal
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. kommunallagen
(2017:725) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär att leda och samordna;


personalpolitiken, med särskilt fokus på jämställdhetsfrågor,



mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
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trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning och trafiksäkerhet,



informationsverksamheten, ansvara för varumärket Norrtälje kommun samt
övergripande marknadsföring av kommunen,



arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,



effektivisering av det administrativa arbetet samt vidta åtgärder för att nyttja de
möjligheter till utveckling som digitalisering ger,



generella utbildningsinsatser kring ny lagstiftning för anställda,



utvecklingen av informationssystem, IT, IT-säkerhet och kommunikation,



utvecklingen av brukarinflytande,

Nuvarande lydelse
 lokalförsörjningen och utvecklingen
av den tekniska infrastrukturen,

Föreslagen lydelse



översikts- och detaljplanereglering med inriktning att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling,



utveckling av kommunens förmåga till ledning vid kriser och andra
samhällsstörningar.



kommunens övergripande miljöarbete genom att bevaka och driva övergripande och
strategiska miljö- och klimatfrågor,

Nuvarande lydelse
 övrig kommunal verksamhet som
enligt lag, annan författning eller
detta reglemente kan anses vara
kommunstyrelsens skyldighet.

Föreslagen lydelse

Kommunstyrelsen fullgör markpolitiken, inom av kommunfullmäktige angivna ramar, enligt
följande;


strategiska markförvärv,



markanvisningar till byggherrar avseende bostäder och lokaler,



mark- och exploateringsavtal,
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försäljning av tomter för bostäder, lokaler och industrimark,



försäljning av övriga fastigheter, samt



upplåtelse av den kommunala marken med arrende eller annan nyttjanderätt.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa;


socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens (2001:453) mål kan uppfyllas,



den kommunala hälso- och sjukvården och verka för att hälso- och sjukvårdslagens
(2017:30) mål kan uppfyllas,



skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, samt



kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i
kommunen.

Styrfunktionen
§4
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;


leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar till
kommunfullmäktige i ärenden som i lag, annan författning eller reglemente inte är
förbehållna annan nämnd,



ansvara för kommunens riskhanteringsprocess,



samordna kommunens interna arbete med dataskydd, informationssäkerhet- och
säkerhetsskyddsfrågor,



ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun,



övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt,



tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,



ansvara för samordningsträffar med nämndsordförandena och förvaltningscheferna,
samt
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ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen.

Planeringsfunktionen
§5
Kommunstyrelsen fullgör följande av kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen
(2010:900) samt miljöbalken (1998:808);


den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,



framtagande av förslag till översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och
områdesbestämmelser, samt



fatta beslut i detaljplaneärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
större vikt och därmed sammanhängande fastighetsplan.

I kommunstyrelsens uppgifter ingår;


att uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste
omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
bebyggelseutveckling och fastighetsbildning,



att övervaka efterlevnaden av den del av plan- och bygglagen (2010:900) och
miljöbalken (1998:808) samt med stöd av lagen beslutade föreskrifter, som omfattar
kommunstyrelsens uppgifter,



att i planeringsarbetet, remissärenden och kontakter med bland annat väghållare
bevaka trafiksäkerhetsfrågor.

Kommunstyrelsen bevakar kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning, byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och
områdesskydd enligt fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149), planoch bygglag (2010:900) och miljöbalken (1998:808).
Kommunstyrelsen bevakar även kommunens intressen när det gäller samfälligheter och
enskilda vägar i andra ärenden som är jämförliga med dessa, enligt lag (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter, om kommunfullmäktige inte beslutar annat.
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Ekonomisk förvaltning
§6
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen, ha hand om kommunens medelsförvaltning och
då följa samt tillse att av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och andra av
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter verkställs.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår att;


underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån uppgiften ej
ankommer på annan nämnd,



tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,



handha egen donationsförvaltning samt placera sådana medel som ingår i donation
som förvaltas av annan nämnd,



ansvara för upphandlingar av varor och tjänster inom sitt verksamhetsområde och
nämndsövergripande upphandlingar enligt de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt,
samt ha det kommunövergripande ansvaret för utförandet av upphandlingar,



handha sådan övrig ekonomisk förvaltning som inte ankommer på annan nämnd.

Personalärenden
§7
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, utom i de fall där kommunfullmäktige beslutat annat, och
har då bland annat att;


med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,



förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,



besluta om stridsåtgärd,



avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och allmänna råd,



lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, samt
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handha personalpolitiska frågor som är kommungemensamma eller som enligt
kommunstyrelsens bedömning är sådana att de ska avgöras av kommunstyrelsen i
egenskap av central personalmyndighet. I uppgiften ingår att;
a. anställa förvaltningschef och bitr. förvaltningschef,
b. anställa vikarie för förvaltningschef för en tidsperiod överstigande sex
månader,
c. besluta om visstidsförordnande (kontraktsanställning),
d. besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en
annan,
e. besluta om anställande (ej lasföreträde) på personligt inrättade befattningar,
f. besluta om medgivande att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder,
g. besluta om trygghets- och grupplivförsäkring samt pensionsbestämmelser,
h. besluta om anställning med lönebidrag, samt
i. besluta i andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som
anställningsmyndighet.

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).
Det är kommunstyrelsens skyldighet att själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i
mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
Samhällsskydd- och beredskap
§8
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt:


Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det av kommunfullmäktige fastställda
handlingsprogrammet.



Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.



Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap och ansvarar för att det inför varje ny
mandatperiod utarbetas en krisledningsplan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser. Planen ska underställas kommunfullmäktige för
godkännande.



Säkerhetsskyddslag (2018:585)
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Kommunstyrelsen fullgör därutöver kommunens uppgifter enligt lagstiftning som inträder
under höjd beredskap eller krig, samt uppgifter enligt överenskommelser mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Regioner avseende
krisberedskap och civilt försvar.
Teknikärenden
§9
Nuvarande lydelse
Kommunstyrelsen är huvudman (ägarroll) för
allmän platsmark enligt plan- och bygglagen
(2010:900), vatten- och avloppsverk samt
avfallsanläggningar.

Föreslagen lydelse
Kommunstyrelsen är huvudman (ägarroll) för
allmän platsmark enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens
myndighetsutövning inom VA- och
avfallsområdet,
förutom den myndighetsutövning som byggoch miljönämnden ansvarar för.

Nuvarande lydelse
Kommunstyrelsen svarar även som
huvudman för kommunens fastigheter och
övriga anläggningar (ägarroll).

Föreslagen lydelse
Kommunstyrelsen svarar även som
huvudman för kommunens fastigheter och
övriga anläggningar (ägarroll) som inte
någon annan nämnd eller sådan juridisk
person som avses i 10 kap kommunallagen
(2017:725) ansvarar för.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende;


Investeringar i gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning
enligt plan- och bygglag (2010:900). Ansvaret omfattar inte drift och förvaltning.

Nuvarande lydelse
 Investeringar för kommunal vattenoch avloppsförsörjning enligt lag om
allmänna vattentjänster. Ansvaret
omfattar inte drift och förvaltning.
Investeringar i kommunens fastigheter

Föreslagen lydelse
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§ 10
I kommunstyrelsens uppgifter ingår;
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
 att ansvara för investeringar i och
 att ansvara för investeringar i och
beslut om ny-, om och tillbyggnation,
beslut om ny-, om och tillbyggnation,
av kommunens fastigheter, byggnader
av kommunens fastigheter, byggnader
och andra anläggningar, såsom
och andra anläggningar, såsom
verksamhetslokaler, reglerings- och
verksamhetslokaler, reglerings- och
saneringsfastigheter. Ansvaret
saneringsfastigheter som inte någon
omfattar inte drift och förvaltning.
annan nämnd eller sådan juridisk
person som avses i 10 kap
kommunallagen (2017:725) ska
ansvara för. Ansvaret omfattar heller
inte drift och förvaltning,


att besluta om offentliga utsmyckningar,

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
 att ansvara för kommunens
 att ansvara för kommunens
nybyggnation, och förändring av
nybyggnation, och förändring av
kommunens gator, parker, torg och
kommunens gator, parker, torg och
övriga allmänna platser samt skogar,
övriga allmänna platser samt skogar,
hamn, vatten- och avloppsreningsverk
hamn,
med tillhörande ledningsnät såvida
uppgiften ej åvilar annan nämnd,



att ansvara för lokalförsörjning till kommunala verksamheter. Ansvaret omfattar inte
drift och förvaltning.



att tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning,



samt att tillse att fastställda avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde debiteras
och inbetalas.

Övriga uppgifter enligt speciallagstiftning
§ 11
Kommunstyrelsen beslutar om yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200),
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens officiella anslagstavla.
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Allmänna uppgifter
§ 12
Kommunstyrelsen har vidare hand om;


sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,



förvaltningarnas lokalförsörjning såsom samordning och planering,



utformningen av kommunfullmäktiges handlingar,



turistverksamhet/turistfrågor, och destinationsarbete



bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer,



ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen,



konsumentvägledning,



kontaktcenter och därtill hörande frågor, samt

Nuvarande lydelse
 de förvaltnings- och
verkställighetsuppgifter i övrigt som
inte uppdragits åt annan nämnd.

Föreslagen lydelse
 de förvaltnings- och
verkställighetsuppgifter i övrigt som
inte uppdragits åt annan nämnd eller
som har överlämnats till sådan
juridisk person som avses i 10 kap
kommunallagen (2017:725).

Delegering från kommunfullmäktige
§ 13
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden;

1



köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt
inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och till ett belopp av högst 20
mkr i varje enskilt fall1,



för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där
förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser

Reviderad 2011-06-20
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mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål,


frågor som rör tillämpningen av handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor, samt styrdokument för beredskap.



besluta om och utta avgift enligt av kommunfullmäktige bestämd taxa, lag eller
föreskrift inom räddningstjänstens ansvarsområde,



avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är delegerat
till annan nämnd, av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige,



genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i gällande lagstiftning tillförsäkra
kommunens rätt till eller belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt,
anläggningsrätt, nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt
fastställd detaljplan, samt medverka till ändring eller upphävande av sålunda
tillkommen rätt, utom om det avser högspänningsledning ovan jord,



beslut om att arrendera ut, hyra ut eller annars upplåta fastighet eller del därav, samt
beslut om att hyra ut lokal eller del därav,



beslut om att arrendera eller hyra fastighet eller del därav, samt beslut om att hyra
lokal eller del därav,



ärenden angående ersättning för gatumark och bidrag till gatukostnader,



genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900),
fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller
ledningsrättslagen (1973:1144) tillförsäkra kommunen rätt till, eller belasta
kommunens mark med, servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, med
undantag för högspänningsledning (10 KV eller mer) ovan mark,



bevilja utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av
inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga
åtgärder,



bevilja igångsättning av samtliga anläggnings- och byggnadsobjekt som upptagits i
den årliga investeringsbudgeten eller som fullmäktige beslutat särskilt om,



tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i,



beslut om inrättande och/eller förändring av naturreservat, naturminne och
djurskyddsområde enligt miljöbalken (1998:808), samt besluta om dels dispens från av
därtill höriga föreskrifter dels tillstånd enligt föreskrift,
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fastställa hyror i kommunens fastigheter,



tillämpning av hamnordning och hamntaxa för Norrtälje hamn samt för fartyg eller
gods, där uttrycklig bestämmelse saknas i hamntaxan, i enskilt fall bestämma särskild
skild hamnavgift,



besluta om investeringar inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om
investeringsbudgetrutiner,



besluta om och utta avgifter enligt av kommunfullmäktige bestämd plantaxa, samt



besluta om remissvar till länsstyrelsen i fråga om inrättandet av natur- och
kulturreservat.

SLUT.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

Teknik- och klimatnämnden

§6

Dnr TKN 2020-834

Yttrande gällande revidering av reglementen för teknik- och
klimatnämnden med anledning av bolagisering av kommunens VA- och
renhållningsverksamheter
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår teknik- och klimatnämnden att yttra sig enligt följande till
kommunfullmäktige gällande förslag till revidering av teknik- och klimatnämndens reglemente:
Teknik- och klimatnämnden föreslås avge följande yttrande över förslag till revidering av teknik- och
klimatnämndens reglemente. Teknik- och klimatnämnden tillstyrker förslaget till revidering av teknikoch klimatnämndens reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att de kommunala VA- och renhållningsverksamheterna ska överföras till ett av
kommunen helägt aktiebolag behöver reglementet för Kommunstyrelsen, Teknik- och klimatnämnden
och Bygg- och miljönämnden revideras. Teknik- och klimatnämnden har därför getts möjlighet att
yttra sig över förslaget. Teknik- och klimatnämnden tillstyrker förslaget till revidering av teknik- och
klimatnämndens reglemente.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

