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Ändring av bolagsordningar för Norrtälje Tak & Fasad
AB samt Smeden 1 AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för
Norrtälje Tak & Fasad AB
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för
Smeden 1 AB.
Sammanfattning av ärendet
För att få rådighet vid utveckling av Norrtälje hamn har Norrtälje kommun
förvärvat två bolagiserade fastigheter i hamnen. Bolagens respektive
bolagsordningar föreslås därför anpassas till den kommunala strukturen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 januari 2015.
Förslag till bolagsordning för Norrtälje Tak & Fasad AB.
Förslag till bolagsordning för Smeden 1 AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 19, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
A nnica Johansson, Finanschef, ekonom iavdelningen
Norrtälje kom m uns författningssam ling
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Godkännande och antagande - detaljplan för
fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för fastigheterna
Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
Protokollsanteckningar
Catarina Wahlgren (V) lämnar enprotokollsanteckning med följande
lydelse:
Vi i Vänsterpartiet ser positivt på att det byggs fler hyresrätter i Norrtälje
stad. Vi beklagar dock att detaljplanen inte innehåller en förskola i området
som vi föreslog redan då Index residence AB först visade intresse för att
bygga i området.
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att skapa förutsättningar för en omvandling av befintligt
område för industriändamål till bostäder. Föreslagen bebyggelse utgörs av
flerbostadshus i fem våningar med drygt 300 lägenheter. Detaljplanen har
granskats under perioden 10 december 2014 till och med den 14 januari 2014
och har tidigare varit utsänd på samråd mellan den 16 juni och 8 augusti
2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.
Plankarta med bestämmelser den 29 januari 2015.
Planbeskrivning den 29 januari 2015.
Granskningsutlåtande den 29 januari 2015.
Samrådsredogörelse den 16 oktober 2014.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 3, den 18 februari
2015.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag som bifalls av Kjell Jansson (M) och finner att styrelsen beslutar i
enlighet m ed förslaget.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfalk, fastighetschef
Eva K allander, m ark- och exploateringschef
K erstin D iel, exploateringsingenjör, m ark- och exploateringsenheten
Torkel A ndersson, planeringschef
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Godkännande av mark- och exploateringsavtal i
anslutning till detaljplan för fastigheterna Förrådet 1
och 2 med flera i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till mark- och exploateringsavtal i
anslutning till detaljplan för fastigheten Förrådet 1 och 2 med flera i
Norrtälje stad.
Sammanfattning av ärendet
2014-02-24 godkände kommunfullmäktige ett markanvisningsavtal avseende
kvarteret Förrådet som tecknades mellan Norrtälje kommun och Index
Residence AB, numera Index Living Holding AB. Markanvisningen innebar
att bolaget hade rätt att pröva sitt bebyggelseförslag i en detaljplanering. Ett
förslag till detaljplan har framtagits och skrivs fram till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktigeför godkännande och antagande. Samtidigt föreslår
Kommunstyrelsekontoret ett mark- och exploateringsavtal med Index Living
Holding AB som bl.a. reglerar försäljning av mark, kostnadsfördelning,
genomförandefrågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.
Bilaga 1 —översiktskarta.
Bilaga 2 - mark- och exploateringsavtal.
Bilaga 3 - exploateringskalkyl.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 20, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfallc, fastighetschef
E va Kallander, m ark- och exploateringschef
K erstin Diel, exploateringsingenjör, m ark- och exploateringsenheten
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Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar bilagd Taxa och taxebestämmelser for
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, att gälla
från och med 2015-04-01.
2. Timtaxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens område uppgår
till 1 175 kr för 2015
Sammanfattning av ärendet
Sedan kommunfullmäktige fastställde den nu gällande taxan for bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har ett flertal förändringar
gjorts i miljöbalken. Utöver det förekommer vissa oklarheter i taxan vilket
gör att taxan behöver korrigeras. För timavgiften föreslås ingen förändring,
det vill säga för 2015 är bygg- och miljönämndens timtaxa 1 175 kr.
Indexuppräkning sker årligen enligt 4 §, taxa och taxebestämmelser för
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Bygg- och
miljönämnden behandlade ärendet den 15 januari 2015 och tillstyrkte
förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2015.
Förslag för 2015 till taxa och taxebestämmelser för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken den 19 december 2014.
Timtaxa 2015, bilaga 1-6 den 19 december 2014.
Bygg- och miljönämndens beslut, § 6, den 15 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 38, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
N orrtälje kom m uns författningssam ling.
B ygg- och miljönäm nden.
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Beslut att upphäva och revidera nuvarande Program för
utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige upphäver Program för utveckling av kommunalt
vatten och avlopp 2010-2030, antaget av kommunfullmäktige den
26 september 2011, § 277.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett
förslag till nytt Program för utveckling av kommunalt vatten och
avlopp som ska föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 september 2015.
3. Norrtälje kommun erbjuder möjlighet till samfälld VA-anslutning i
områden där den kommunala VA-utbyggnaden dröjer, förutsatt att
detta är tekniskt rimligt och inte innebär någon nettokostnad för VAkollektivet.
Kommunstyrelsen beslutar:
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att
återkomma med förslag till följande punkter:
•

En långsiktigt hållbar VA-plan för Nontälj e kommun som i första
hand innehåller utbyggnads- och infrastrukturplan.

•

En process för genomförande, styrning och uppföljning av den
föreslagna VA-planen.

•

En långsiktigt hållbar finansiering för VA-planen.

•

En kommunikationsplan för korrekt och kontinuerlig
kommunikation med VA-kunder och kommuninvånarna gällande
VA-utbyggnaden.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån vad som kommit fram i den avvikelserapport som
kommunstyrelsekontoret tagit fram gällande Program för utveckling och
kommunalt vatten och avlopp föreslår kommunstyrelsekontoret att det
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nuvarande VA-programmet upphävs och kontoret får i uppdrag att ta fram
ett förslag till en VA-plan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari 2015.
Avikelserapport, Program for utveckling av kommunalt vatten och avlopp
2010-2030, version 1.0 den 12 december 2014.
Uppdrag från kommundirektören till VA-chefen gällande
ersätfrung/fortsättning/uppdatering av Program för utveckling av kommunalt
vatten och avlopp den 13 oktober 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 39, den 4 mars 2015
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till nytt Program för utveckling av
kommunalt vatten och avlopp som ska föreligga för beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015.
Ulrika Falk, Olle Jansson, båda (S), och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till
Kjell Janssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets
förslag m ed Kjell Jansson tilläggsyrkande som bifalls av Ulrika Falk,
Olle Jansson och Henrik Hedensiö och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
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Komplettering verksamhetsplan för kommunstyrelsen
2 0 1 4 -2 0 1 6
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till komplettering av
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 - 2016 för budget 2015
och plan 2016.
2. Kommunstyrelsen beviljar ett anslag om 400 tkr av
kommunstyrelsens anslag för investeringar till
kommrmstyrelsekontoret för kontorsinventarier under 2015.
3. Kommunstyrelsen anslår totalt 20 150 tkr av kommunstyrelsens
anslag för investeringar, till teknik- och klimatnämnden för
investeringar och verksamhetsanpassningar under 2015 enligt
följande:
Trafiksäkerhetsåtgärder

500 tkr

Gata-park verksamhetsanpassningar och reinvesteringar

1 850 tkr

VA anslutningar/serviser

8 000 tkr

Verksamhetsanpassningar av kommunens lokaler

7 800 tkr

Reinvesteringar i insamlings- och återvinningsutrustning
inom renhållningsverksamheten

2 000 tkr

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har beslutat om en kompletterande verksamhetsplan
2014-2016 inkl. budget för 2015 inom ramen för då gällande organisation.
Till följd av den nya organisationen som Samverkansstyret (S, C och MP)
beslutade om behöver kommunstyrelsen fatta beslut om en komplettering av
sin verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 februari 2015.
Förslag till komplettering av verksamhetsplan för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 21, den 18 februari 2015
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Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef, ekonomiavdelningen
Maria Helmebom, controller, ekonomiavdelningen
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Planeringsdirektiv 2016-2018 för budget 2016-2017 och
plan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen antar Planeringsdirektiv 2016-2018 för budget 2016-2017
och plan 2018.
Reservationer och protokollsanteckningar
Kjell Jansson, Stina Berg, Henrik Hedensiö och Lotta Lindblad-Söderman,
samtliga (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Karin Karlsbro (FP)
lämnar en protokollsanteckning som blir bilaga 1 till kommunstyrelsens
protokoll 2015-03-16.
Sammanfattning av ärendet
Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen och är direktiv för hur
planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och bolag lämnar
underlag till verksamhetsplan i juni. Kommunens sammanställda
verksamhetsplan beslutas sedan av kommunfullmäktige i november 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.
Förslag till Planeringsdirektiv 2016-2018 förbudget 2016-2017 och
plan 2018 den 23 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 40, den 4 mars 2015
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) och Catarina Wahlgren (V) och Mikael Strandman (SD)
deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för vidare
beredning och andra hand avslag på ärendet.
Olle Jansson (S) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska behandlas på dagens sammanträde
och finner att ärendet ska behandlas p å dagens möte. Omröstning begärs.
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Omröstning
Omröstningen genomfors så att den som svarar ja röstar för att ärendet ska
behandlas på dagens sammanträde och den som säger nej röstar för att
ärendet ska återremitteras. Med åtta ja-röster för att ärendet ska behandlas på
dagens möte och fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
behandlas på dagens möte.
Beslutande

Ja

Ulrika Falk (S)

X

Olle Jansson (S)

X

Hanna Stymne Bratt (S)

X

Alexander Smdovic (S)

X

Margareta Lundgren (S)

X

Berit Jansson (C)

X

Carina Jansson (C)

X

Ingrid Landin (MP)

X

Nej

Kjell Jansson (M)

X

Stina Berg (M)

X

Henrik Hedensiö (M)

X

Lotta Lindblad Söderman

X
8

Summa

Avstår

4

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag som bifalls av Olle
Jansson (S) och Berit Jansson (C) mot Kjell Janssons (M) avslagsyrkande
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
Sam tliga näm nder och bolag
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 150316

Protokollsanteckning från Folkpartiet liberalerna angående
planeringsdirektiven
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 150316
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i kommunen och inte enbart vara ett mål för att maximera kommunens
finansiella intäkter.

Välfärd, kvalitet och valfrihet
God vård och omsorg av bög kvalitet med självklar makt för patienterna och brukarna att välja tillhör välfärdens
kärna. Trots att Samverkansstyret lyfter fram valfriheten i planeringsdirektiven kan vi i verkligheten se att
valfriheten är äventyrad, det gäller bland annat för funktionshindrade.
I planeringsdirektiven bör tydliggöras att Tiohundraproj ektet ska utvecklas och permanentas.

Öppenhet och demokrati
Samverkansstyret framhåller att den kommunala verksamheten ska präglas av öppenhet och dialog med
medborgarna. Vi instämmer till fullo i detta. Men så länge Samverkansstyret inte tar några initiativ till att
förbättra öppenheten och möjligheten att följa den politiska beslutsprocessen med förbättrad digital tillgång till
handlingar m m . så som Folkpartiet vid flera tillfällen pekat på saknar dessa skrivningar trovärdighet.

Öppenhet betyder att strategiskt arbeta för att synliggöra och säkerställa mänskliga rättigheter somHBTQrättigheter, de nationella minoriteternas rättigheter och barnens rättigheter i kommunens dagliga verksamhet.

En kommun där det är lätt att vara klimatsmart
Planeringsdirektiven saknar en långsiktig strategi när det gäller klimat- och miljöarbetet och ambitionsnivån när
det gäller det samlade miljöarbetet är alltför lågt och snävt. Folkpartiet anser att Norrtälje kommun ska ha ett
miljöprogram med tydliga och mätbara mål som kontinuerligt följs upp med givna indikatorer. Ett miljöprogram
ska förutom klimatfrågorna omfatta exempelvis viktiga områden som biologisk mångfald på land och i vatten,
skyddad natur, kemikalier, avfallshantering och transporter. Arbetet med att öka ambitionerna när det gäller
skyddad natur är också en fråga som hör hemma i planeringsdirektiven.
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Köp av ett område av samfälligheten Tälje s:30 i
Norrtälje stad
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till markregleringsavtal
gällande kommunens köp av ett område av Tälje s:30 i Norrtälje stad,
förvaltad av Bältartorps Samfällighetsförening för en summa av
1 200 000 kronor, även innefattande omreglering av andelstal i
samfälligheten.
2. Kommunstyrelsen anslår 1 275 000 kronor för inköp av området,
inklusive beräknad fastighetsbildningskostnad.
3. Finansiering sker med framtida exploateringsintäkter vid försäljning
av tomter inom området.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ett kommunalt förvärv av ett område av samfälligheten
Tälje s:30, som förvaltas av Bältartorps Samfällighetsförening. Området
omfattar såväl mark som vattenområde i direkt anslutning till
exploateringsområdet Norrtälje Hamn. Markregleringen innebär att
kommunen köper merparten av mark- och vattenområdena, medan
Bältartorps samfällighetsförening behåller de mark- och vattenområden som
i huvudsak tidigare utgjorde varvsområde. Samfällighetsföreningens avsikt
är att återuppbygga detta område med bryggor för föreningens medlemmar
enligt gällande detaljplan. I avtalsförslaget ingår även en omreglering av
andelstal i samfälligheten innebärande bland annat att 8 kommunala
villatomter får andel i samfälligheten och därmed i de planerade bryggorna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.
Översiktskarta
Förslag till markregleringsavtal, inklusive kartbilaga
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 22, den 18 februari 2015
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Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
E va Kallander, m ark- och exploateringschef
A nnica Johansson, finanschef
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Förvärv av fastigheterna Alen 1 och 2 i Norrtälje
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner köpet av fastigheten Alen 1 till en
köpesumma av 5750 000 (femmiljonersjuhundrafemtiotusen) kronor.
2. Kommunstyrelsen godkänner köpet av fastigheten Alen 2 till en
köpesumma av 7 000 000 (sjumiljoner) kronor.
3. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner förvärv
avseende köp av fastigheterna Alen 1 och 2 som ligger i anslutning till
skelettplanen i Norrtälje kommun i syfte att denna skall kunna genomföras
och att underlätta en kommande planändring av området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2015.
Förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 23, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
E va K allander, m ark- och exploateringschef
M atilda Johansson, exploateringsingenjör, m ark- och exploateringsenheten
R oger Gustafsson, Projektledare N orrtälje ham n
A nnica Johansson, Finanschef, ekonom iavdelningen
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Investering 2015 - Tjänstefordon
Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsekontoret 3 200 tkr for att
byta ut 13 av kommunens tjänstefordon för verksamheterna,
kommunstyrelsekontorets IT-avdelning, renhållningsavdelning,
materialförsöijningen-posthantering, Barn och utbildningskontorets
transportutbildning, Sjukvård och omsorgskontoret samt
socialkontoret, enligt redovisningen i beslutsunderlaget Fordonslista.
2. Finansieringen av inköpet sker med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2015
3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att sälja de 13 fordon som
byts ut.
4. Den fasta kostnaden och driftkostnaden finansieras inom respektive
verksamhets ram.
Reservationer
Kjell Jansson, Stina Berg, Henrik Hedensiö och Lotta Lindblad Söderman,
samtliga (M), reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås byta ut 13 av kommunens tjänstefordon och
kommunstyrelsekontoret har upprättat en 3-årig investeringsplan för utbyte
av fordonen. Investeringsplanen löper perioden 2015-2017. Behovet av att
byta ut fordon är stort, då kostnader för reparationer och stillestånd börjar
öka. Bedömningen har gjorts utifrån årsmodell, mil, status och
reparationskostnader. Hänsyn har också tagits till verksamheternas inkomna
behovsanmälningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlätande den 1 september 2014.
Fordonslista.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 24, den 18 februari 2015.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Berit Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kjell Janssons avslagsyrkande m ot arbetsutskottets
förslag och finner att styrelsen beslutat i enlighet m ed arbetsutskottets
förslag.

Beslutet ska skickas till
Carin Dahlqvist, Materialforsörjningschef
Annica Johansson, ekonomiavdelningen
Irene Dickman, Ekonomichef
Yvonne Karlsson, IT-avdelningen
Peter Dahlqvist, Renhållningsavdelningen
Adam Persson, Idrottschef, Kultur- och fritidskontoret
Jonas Hultström, serviceavdelningen
Fredrik Andersson, Barn- och utbildningskontoret
Jim Salomon, Sjukvårds- och omsorgskontoret
Kerstin Nilsson, Socialkontoret
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Investering 2015 för den kommunala förskolan och
grundskolan inom barn- och skolnämnden
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 5000 tkr i investeringsanslag till bam- och
skolnämnden for investeringar inom förskole- och
grundskoleverksamheten.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.
3. Kapitalkostnader och övriga driftkostnader om cirka 700 tkr årligen
på grund av investeringen inryms i bam- och skolnämndens
befintliga ram.
4. Kommunstyrelsen anslår 1 000 tkr i investeringsanslag till bam- och
skolnämnden för möbler och inventarier till Frötuna nya förskola.
5. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.
6. Kapitalkostnader och övriga driftkostnader om ca 150 tkr årligen på
grund av investeringen inryms i bam- och skolnämndens befintliga
ram.
Sammanfattning av ärendet
Bam- och skolnämnden har i sitt förslag till verksamhetsplan för 2015
sammanställt det investeringsbehov som finns i verksamheten. I
verksamhetsplanen uppgår investeringsbehovet till 5 rrmkr. En ny förskola
öppnas i Frötuna under hösten 2 0 1 5 .1 investeringsärendet om att bygga
förskolan togs ej hänsyn till möbler och övriga inventarier. Inköpskostnad
för möbler och inventarier till Frötuna nya förskola bedöms uppgå till ca
1 000 tkr. Årliga kapitalkostnader om total ca 850 tkr skall inrymmas i bamoch skolnämndens befintliga ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2015.
Bam- och skolnämndens specifikation över investeringsbehovet.
Bam- och utbildningschefens delegationsbeslut gällande ansökan om
investeringsmedel för bam - och skolnämnden den 20 januari.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 25, den 18 februari 2015

Beslutet ska skickas till
Irene D ickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, ekonom iavdelningen
Barn- och utbildningskontoret.
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Investering 2014 och 2015 - VA-försörjning och gator
inom kv Phaeton och Minerva i Norrtälje
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 3 000 tkr i tilläggsanslag for byggande av
gata (2 000 tkr) och VA-försörjning (1 000 tkr) i kvarteren PhaetonMinerva i Norrtälje.
2. Finansieringen sker m ed kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2015.
3. Kommunstyrelsekontorets budgetram för 2015 utökas m ed 141 tkr
för ökade driftkostnader (kapitalkostnader) avseende nybyggd
gatuanläggning.
4. Driftkostnader för gator finansieras med kommunstyrelsens budget
för drift av nya investeringar 2015.
5. Finansiering av kapitalkostnader för VA finansieras inom VAkollektivet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om investeringsmedel för gator (201204-23, KS § 81) samt för VA-försöijning och tilläggsanslag för gator (2014-0331, KS § 53). Under projektets gång har ett antal olika faktorer beslut bidragit
till att projektet har blivit väsentligt dyrare än budgeterat.
Kommunstyrelsekontoret begär därför om ett tilläggsanslag för VA-försöijning
samt gatuanläggningar. Kostnaden är beräknad till 3 000 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 26, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Irene D ickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, ekonom iavdelningen
M aria H elm ebom , controller, ekonom iavdelningen
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H elen Lott, gatu- och parkchef
Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen
Sigrid de Geyter, V A -chef

3 :=',

6 ":

^ 7<

7 /,

NORRTÄLJE
KOMMUN

"

25 #53$
!

& '(

C

HE

Investering 2015 - Ozonanläggning till Hallstaviks
vattenverk
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 3 600 tkr till VAavdelningen för utbyte och uppgradering av ozonaggregat i
Hallstavik Vattenverk.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar.
3. De årliga driftkostnaderna om 628 tkr finansieras inom VAkollektivet.
Sammanfattning av ärendet
Det är hög tid att byta ut ozonutrustningen i Hallstavik W . Va-avdelningen
har därför gett driftentreprenören Veolia vatten i uppdrag att ta fram ett
projektförslag för detta. Bytet ska ge effektivare och säkrare drift och
dessutom förbättra arbetsmiljön i vattenverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2015..
Investeringskalkyl.
Projektförslag m ed bilagor.
Konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 36, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Sigrid D e Geyter, V A -chef
Christian H indersson, projektledare, VA-avdelningen

Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef, ekonomiavdelningen
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Investering 2015 - Ombyggnad av
ventilationsanläggning på Enebergs äidreboende i
samband med ombyggnad av hus A till demensboende
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 6 200 000 kr för
ombyggnad av ventilationsanläggning hus A på Eneberg.
2. Finansiering sker med medel Irån kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2015.
3. De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget 2016.
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnad av Eneberg upptäcktes stora brister i
ventilationssystemen som inte var möjliga att förutse innan påböljade
rivningsarbeten. När ombyggnaden startade upptäcktes att kanalsystemet är
mycket otätt och tätning av befintligt system inte är möjligt på grund av
inbyggda kanaler. Därför behöver hela kanalsystemet som betjänar hus A
bytas ut och de 4 befintliga ventilationsaggregaten från 1972 utan
återvinning bytas ut mot ett nytt aggregat med effektiv återvinning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2015.
Investeringsbilaga den 11 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 43, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfalk, fastighetschef
T om Grundell, fastighetsavdelningen
L e if Söderbäck, fastighetsavdelningen
Irene Dickm an, ekonom ichef
Å nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
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Investering 2015 - Utbyte av ventilationskanaler på
Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 2 300 000 ler till kommunstyrelsekontoret
till åtgärder i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande
den 11 februari 2015.
2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag for
investeringar år 2015.
3. De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget 2016.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen behöver 2 300 000 kr for utbyte av
ventilationskanaler på vind i syfte att fa en godkänd ventilationsanläggning.
Vid den senaste ventilationskontrollen (OVK) blev alla tre
ventilationssystemen underkända på grund av låga luftflöden. Som det sista
steget i åtgärdandet av problemen behöver nu samtliga ventilationskanaler på
vinden bytas ut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2015.
Investeringsbilaga den 11 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 44, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfalk, fastighetschef
Tom Grundell, fastighetsavdelningen
L e if Söderbäck, fastighetsavdelningen
Irene D ickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, ekonom iavdelningen
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Investering 2015 - Rivning av Bålbroskolan
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 6 495 000 kr till rivning av Bålbroskolan.
2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsen anslag for
investeringar år 2015.
3. De minskade driftkostnader inarbetas i budget 2016.
Sammanfattning av ärendet
Bålbroskolan i Rimbo är evakuerad på grund av stora problem med
mikroble!! tillväxt i väggarna vilket orsakats av flera allvarliga
byggnadstekniska brister. Kostnader för renovering beräknas till cirka
34 miljoner konor, vilket inte är rimligt utan kommunstyrelsekontorets
förslag är att skolan rivs. Rivningen är även förberedelse for en kommande
nybyggnation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2015.
Investeringsbilaga den 11 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 45, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfalk, fastighetschef
Tom Grundell, fastighetsavdelningen
L e if Söderbäck, fastighetsavdelningen
Irene D ickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
B arn- och skolnäm nden
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Investering 2015 - Mindre investeringar i befintlig VAverksamhet
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 7 000 000 kr under 2015 for mindre
verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VAanläggning.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag for
anläggningsinvesteringar.
3. Uppkomna driftskostnader finansieras inom VA-kollektivet.
Sammanfattning av ärendet
VA-avdelningen ansöker om medel från kommunstyrelsens anslag for
anläggningsinvesteringar år 2015. Investeringarna avser mindre
verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VA-anläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 47, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
Sigrid D e Geyter, V A -chef
L ena K jellsson, projektledare, V A -avdelningen
Irene Dickm an, ekonom ichef
A nnica Johansson, ekonom iavdelningen
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Yttrande över lokaliseringsstudie riksväg 77 (TRV
2014/96335)
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från
den 29 januari 2015 som sitt eget och överlämnar det till Trafikverket.
Reservationer och protokollsanteckningar
Berit Jansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Catarina Wahlgren (V) lämnar en skriftlig protokollsanteckning som blir
bilaga 2 till protokollet. Anders Fransson (ROOP) lämnar en
protokollsanteckning som blir bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll
2015-03-16. Karin Karlsbro lämnar protokollsanteckning med följande
lydelse:
Det är av stor strategisk betydelse att väg 77 blir en trafiksäker riksväg med
god tillgänglighet för gods, pendling, kollektivtrafik och att det i
sammanhanget skapas goda och säkra möjligheter att gå och cykla och
därmed ökad frihet för människor att röra sig. När det gäller hur vägen ska
passera Gottröra, Rimbo och Finsta så borde de synpunkter som kommit
fram under de lokala samrådsträffama beaktats noga. När man använder
Fyrstegsprincipen i planeringen som innebär; tänk om, optimera, bygg om,
bygg nytt så är det en brist att man inte har med förbifart 280 Rimbo i första
skedet vilket skulle avlasta Rimbo tätort på ett troligen enkelt sätt utan att
skapa barriäreffekter. I skrivelsen förespråkas det sk norra alternativet starkt.
Det är viktigt att Rimbos utvecklingsmöjligheter inte begränsas. Men det
finns flera skäl till varför Norrtälje kommunen inte kategoriskt borde bortse
från det södra alternativet. Det gäller inte minst utifrån miljö- och
friluftslivets intressen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har genomfört en lokaliseringsstudie över förslag till ny
sträckning av riksväg 77, delen länsgränsen - Rösa och översänt den för
yttrande till Norrtälje kommun. Beträffande sträckningen föreslår
Kommunstyrelsekontoret att en norrgående förbifart av? Rimbo utgör den
bästa trafildösningen för Rimbo. Den är både mindre kostsam än de södra
förbifartsaltemativen samt uppvisar bäst samhällsekonomisk lönsamhet.
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Gällande Gottröra och Finsta föreslår kommunstyrelsekontoret en sträckning
söder om samhällena.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.
Förslag till yttrande den 29 januari.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 27, den 18 februari 2015.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Berit Jansson (C) lämnar ett skriftligt yrkande med följande lydelse: att väg
77 genom Finsta samhälle ska dras enligt Trafikverkets förslag Alternativ
6.1 där den går nu genom Finsta samhälle. I övrigt yrkar vi enligt
arbetsutskottets förslag.
Kjell Jansson (M) och Olle Jansson (g) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Berit Janssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet m ed arbetsutskottets förslag.

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
E rik L ’Estrade, sam hällsplanerare, planerings- och utvecklingsavdelningen, för
expediering till Trafikverket.
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Bilaga 3 till korrmunstyrelsens protokoll 150316
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Överenskommelse om kostnadsfördelning av
läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan
Stockholms läns landsting och länets kommuner KSL/12/0169
Beslut
Kommunstyrelsen antar Överenskommelse om kostnadsfördelning av
läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting
och länets kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län har översänt en rekommendation att anta
en överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och
läkemedelsnära produkter mellan länets kommuner och Stockholms läns
landsting. Överenskommelsen ger en grund för ett fortsatt arbete mot en
gemensam målbild mellan länets kommuner och landstinget för att förbättra
de äldres läkemedelsanvändning. Sjukvårds- och omsorgsnämnden
behandlade ärendet den 4 december 2014, § 140, och föreslog att
kommunstyrelsen antar överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 februari 2015.
Kommunförbundet Stockholms läns Överenskommelse om
kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt
boende för äldre i Stockholms län den 12 december 2013.
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut § 140, den 4 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 28, den 18 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
K om m unförbundet Stockholms län.
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden.
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Kommunens styrning av Tiohundraprojektet omprövning av styrningen är nödvändig
Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Kommimstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att
tillsätta en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän för att klargöra
hur verksamheten inom Tiohundraprojektet ska gå vidare och
utvecklas. En sådan arbetsgrupp bör arbeta tillsammans med
landstinget, med målet att finna lösningar som är bra för båda.
3. Arbetsgruppen ska innehålla en bred politisk sammansättning för att
tillvarata idéer och förankra processen i syfte att nå samstämmighet.
Reservationer
Karin Karlsbro lämnar en skriftlig reservation med följande lydelse:
Tjänsteskrivelsen innehåller viktiga områden men lyftar fram svårigheterna
till större del än möjligheterna. För att klara framtidens utmaningar inom
vård och omsorg kommer det att krävas strukturerad samverkan mellan
kommun och landsting, därför är det viktigt att att den arbetsgrupp som
kommunen tillsätter ska arbeta ihop med landstinget, inte ”bör” så som det
står i förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsekontoret genomförde 2013 en
utredning om Sjukvårds- och omsorgsnämndens ekonomistyrning och
kostnadsutveckling. Sjukvårds- och omsorgsnämnden medverkade i
utredningen. Ett av flera uppdrag som kommunstyrelsen gav med anledning
av den rapporten, var att göra en analys av kommunens styrning av
Tiohundra AB. Rapporten har nu sammanställts och utifrån vad som
framkommit, av den föreslår kommunstyrelsekontoret att en arbetsgrupp
tillsätts bestående av politiker och tjänstemän för att klargöra hur
Tiohundraprojektet ska utvecklas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2014
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KPMGs rapport - Kommunens styrning av Tiohundra AB den 21 januari
2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 29, den 18 februari 2015
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Catarina Wahlgren lämnar ett skriftligt tilläggsyrkande med innebörden att
arbetsgruppen innehåller en bred politisk sammansättning för att tillvarata
idéer och förankra processen i syfte att nå samstämmighet. Yrkandet blir
bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll.
Ulrika Falk och Olle Jansson, båda (S) yrkar bifall till Catarina Wahlgrens
tilläggsyrkande.
Karin Karlsbro (FP) yrkar att andra beslutspunktens bör ändras till ska.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag
m ed Catarina Wahlgrens tilläggsyrkande som bifalls av Olle Jansson och
Ulrika Falk och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Därefter
frågar ordföranden om styrelsen antar Karin Karlsbros ändringsyrkande och
finner att styrelsen inte antar ändringen.

Beslutet ska skickas till
Irene D ickm an, ekonom ichef
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!B, "((::',

"&* B&-, " = ":* (( ,& . ( ": &)* B&("", 5G ((
(:0 4G

9 B&-, (( ,(( = B( &)* (( :& "T

,(( (' BG0 - 9 = &)* 52G

=&: " 5&,.

9" , &)*,&, ,((" G0
3 "& G & B &-, BG:G * G: 9B(:( &)* G 9 ' BG *
9, * , '0

-& " " ( ": =2- , &)* ": 52 . "

( ": ,9, * (",", &)* " B)"(B "5G =*&9&)* 52 ": 0
* :-& G: = ( 2 & (-=& -,9G *5(' "((=, "(( &),*&(0
@" ,9 "(( 9G 5(' &),*&() 0
< = & ,, 9",": 9"" & (- (G9,& 9G 2-(":* BG9,9G
&)* & &: = "", ": &)* ,9(" " 9G ,& 0 42 =*29 9" =
-& " &)*9G "((::', (' " ":* 5&* B&-, : ,I
S

=:BB " *G(( = B&("", ": 52 "((9 "T &)*
52 , B&)"'5 G ":*0

;"?*(: .@ B "

NORRTÄLJE
KOMMUN

"

# $

!
Kommunstyrelsen

CE

E HE

Sotningsfrister.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner forslaget till ändrade sotningsfrister,
enligt kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 februari 2015.
2. Sotningsffistema ska träda i kraft retroaktivt från den 1 januari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten i Norrtälje kommun ska enligt 3 kap. 1§ forordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor meddela föreskrifter om hur ofta
rengöring (sotning) ska ske. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har i föreskrift (MSBFS 2014:6) lämnat uppgift på vilka objekt som omfattas
av dessa krav, samt i allmänt råd utgivit vägledning för att fastställa fristerna
för rengöring (sotning). Räddningstjänsten har i samråd m ed kommunens
skorstensfejarmästare upprättat förslag till sotningsfrister. De nya fristerna
innebär även att enhetliga frister råder inom kommunens hela
verksamhetsområde. Förslaget följer myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps vägledning för områden där årsmedeltemperaturen i kommunen
är ca +5 C eller högre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 februari 2015.
Norrtälje kommuns gällande frister för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroller utifrån SRVFS 2005:9
MSBF 2014:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 23, den 18 februari 2015

Beslutet ska skickas till
Christer B ergh, räddningschef
B jarne H ansson, räddningstjänsten Norrtälje
Pia Lindqvist, adm inistratör, räddningstjänsten.
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Program till detaljplan för del av fastigheten
Mellingeholm 2:4 i Frötuna församling
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade planprogrammet med
tillhörande samrådsredogörelse enligt ÄPBL 5:23 som underlag för fortsatt
planarbete.
Sammanfattning av ärendet
Planprogrammets syfte är att planlägga ett tidigare icke detaljplanelagt
område for bostadsexploatering. I programmet föreslås mellan 400 och 700
bostäder utanför strandskyddat område. Programförslaget har varit utsänt på
samråd mellan den 3 oktober och 15 november 2013. Programhandlingen,
illustrationerna samt behovsbedömningen har därefter reviderats utifrån
inkomna yttranden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Programhandling, den 29 januari 2015
Illustration
Styrande kvalitéer och begränsningar
Riskutredning för detaljplan Mellingeholm 2:4, Grontmij Brand & Risk, den
2 7 juni 2012
Branten och Månsjön. Mellingeholm 2:4, Frötuna socken, Norrtälje
kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning, Arkeologikonsult
2012:2590
Naturvärden vid Mellingeholm, Norrtälje kommun, Ekologigruppen AB, den
17 augusti 2012
Rapport Mellingeholm, Norrtälje. Resultat och bedömningar från
miljötekniska markundersökningar, Grontmij AB, den 25 juni 2012
VA-utredning för bostadsbebyggelse, Grontmij AB Vatten &
Ledningsteknik, den 5 juni 2012
Groddjursinventering i Mellingeholm 2:4, Norrtälje. Torbjörn Peterson, juni
2013
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Behovsbedömning, den 29 januari 2015
Samrådsredogörelse, den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 4, den 18 februari
2015

Beslutet ska skickas till
Torkel A ndersson, planeringschef
Anna O knårs, planarkitekt, Planerings- och utvecklingsavdelningen
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Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 - Tillägg till byggnadsplan för Lågarö
4:7,11:6
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägget till byggnadsplanen for Lågarö 4:7,
11:6 och med stöd av kommunMlmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.
Sammanfattning av ärendet
Tillägget i byggnadsplanen är en del i projektet att utöka byggrätterna i
fritidshusområden som blivit anslutna till kommunalt VA och syftar till att
utöka tillåten byggrätt till 200 m2 per tomt. Detaljplanen har tidigare varit ute
på samråd under perioden 4 september till 26 september 2014 och
underrättelse mellan den 30 oktober till 13 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 november 2014
Tillägg till bestämmelser den 29 januari 2015
Planbeskrivning den 29 januari 2015
Gällande plankarta den 1 september 2014
Särskilt utlåtande den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 5, den 18 februari
2015

Beslutet ska skickas till
Torkel A ndersson, planeringschef
L otta Lagergren, Plankoordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
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Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 -Tillägg till byggnadsplan för Håtövikens
fritidsområde å Håtö 2:5 och till byggnadsplan för Håtö
2:5, 2:57-2:62
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägget till byggnadsplanen för Håtövikens
fritidsområde å Håtö 2:5 och till byggnadsplan för Håtö 2:5,2:57 - 2:62 och
med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.
Sammanfattning av ärendet
Tilläggen i byggnadsplanema är en del i projektet att utöka byggrätterna i
fiitidshusområden som blivit anslutna till kommunalt VA och syftar till att
utöka tillåten byggrätt till 200 m2 per tomt. Detaljplanen har tidigare varit ute
på samråd under perioden 21 augusti till 12 september 2014 och underrättelse
mellan den 24 oktober till 7 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Tillägg till bestämmelser den 29 januari 2015
Planbeskrivning den 29 j anuari 2015
Gällande plankartor den 29 januari 2015
Särskilt utlåtande den 20 november 2014
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 6, den 18 februari
2015

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Lotta Lagergren, Plankoordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
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Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 -Tillägg till byggnadsplan över alla
ägorna till fastigheten Ösbyholm 1:9 och byggnadsplan
för Brantbacken omfattande del av fastigheten
Ösbyholm 1:44
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägget till byggnadsplan över alla ägorna till
fastigheten Ösbyholm 1:9 och byggnadsplan för Brantbacken omfattande del
av fastigheten Ösbyholm 1:44 samt med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut anta desamma.
Sammanfattning av ärendet
Tilläggen i byggnadsplanema är en del i projektet att utöka byggrätterna i
fiitidshusområden som blivit anslutna till kommunalt VA och syftar till att
utöka tillåten byggrätt till 200 m2 per tomt. Detaljplanen har tidigare varit ute
på samråd under perioden 17 juli till 29 augusti 2014 och underrättelse mellan
den 27 oktober till 10 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommun ' (
sekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Tillägg till bestämmelser den 29 januari 2015
Planbeskrivning den 29 januari 2015
Gällande plankartor den 29 januari 2015
Särskilt utlåtande den 18 november 2014
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 7, den 18 februari
2015

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Lotta Lagergren, Plankoordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen

6 ":

3 :=',

NORRTÄLJE
KOMMUN

"

E# $

!

Kommunstyrelsen

CE!

EEEE

Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 -Tillägg till byggnadsplan över
fastigheten Gräddö 2:48, 2:54 samt delar av
fastigheterna Nabbo 1:3, 1:28, 1:4 4 ,1:4 5 ,1:50 och
Sindvik 1:61
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till byggnadsplan över fastigheten
Gräddö 2:48,2:54 samt delar av fastigheterna Nabbo 1:3 ,1:2 8 ,1:4 4 ,1:45,
1:50 och Sindvik 1:61samt med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut anta densamma.
Sammanfattning av ärendet
Tillägget i byggnadsplanen är en del i projektet att utöka byggrätterna i
fiitidshusområden som blivit anslutna till kommunalt VA och syftar till att
utöka tillåten byggrätt till 200 m2 per tomt. Detaljplanen har tidigare varit ute
på samråd under perioden 4 september till 26 september 2014 och
underrättelse mellan den 21 oktober till 4 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Tillägg till bestämmelser den 29 januari 2015
Planbeskrivning den 29 januari 2015
Gällande plankartor den 15 juli 2014
Särskilt utlåtande den 17 november 2014
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 8, den 18 februari
2015

Beslutet ska skickas till
Torkel A ndersson, planeringschef
L otta Lagergren, Plankoordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
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Förhandfingsuppdrag gällande investering och
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö,
Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen,
Norrmansö och Äspholmen
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att uppta
förhandling med de VA-samfälligheter inom rubricerat område, som
enligt avtal och utan kostnad fått ta över VA-ledningar som VAkollektivet bekostat, angående debitering av VA-samfällighetema för
dessa kostnader.
2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för
eventuellt inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp på Björkhoknen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen.
3. Kommunstyrelsekontoret far i uppdrag att utreda behovet av
kommunalt VA för Solö, Humlö, Måsholmen och Idö i samband med
revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet.
4. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av
kommunalt VA för Gubboda, Spraggarboda och Överboda i samband
med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet.
Sammanfattning av ärendet
Den VA-anläggning som kommunen byggt inom området Öar nära
Spillersboda på Oxholmen och Norrmansö är i princip byggt som ett
verksamhetsområde trots att avtal upprättats med VA-samfälligheter
gällande finansiering och övertagande av VA-ledning. VA-kollektivet har
därmed finansierat en utbyggnad till fastigheter som ligger utanför gränserna
för kommunens verksamhetsområde. Då det är oriktigt, dels för en kommun
att bygga åt annan, dels att VA-kollektivet finansierar utbyggnad utanför det
kommunala verksamhetsområdet, föreslås att kommunstyrelsekontoret
upptar förhandlingar m ed samfällighetema Oxholmen och Norrmansö
angående debitering för de kostnader som kommunen har haft för utbyggnad
av deras VA-nät samt att en förstudie genomförs för eventuellt inrättande av
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för Björkholmen,
Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 41, den 4 mars 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) och Kjell Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om styrelsen kan anta arbetsutskottets förslag som bifalls
av Berit Jansson och Kjell Jansson och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Sigrid D e Geyter, V A -chef
H anna Leife, V A-utvecHare, VA -avdelningen
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Godkännande av lägenhetsarrende på del av
fastigheten Sika 4:23 med LBC Danderyd-Kedjan AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med LBC Danderyd-Kedjan
AB rörande arrendeområde for väg p å del av fastigheten Sika 4:23.
Sammanfattning av ärendet
LBC Danderyd-Kedjan AB har köpt mark på del av Sika 4:37 för att där
anlägga ett jordsorteringsverk samt deponi för överblivna massor. Området
ligger placerat mitt i skogen sydöst om Norrtälje kommuns fastighet Sika
4:23. För att kunna klara nödvändiga transporter till och från LBC
Danderyd-Kedjan AB:s område på Sika 4:37, så har LBC Danderyd-Kedjan
AB ansökt om att fa anlägga en väg från väg 76 över Norrtälje kommuns
fastighet Sika 4:23. Kommunstyrelsekontoret har därför tagit fram ett förslag
till arrendeavtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2015.
Förslag till arrendeavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 49, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
P eter Elenfalk, fastighetschef
E va Källander, m ark- och exploateringschef
E rik Klockare, exploateringsingenjör, m ark- och exploateringsenheten
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Godkännande av avtal om anläggningsarrende
gällande del av fastigheten Hallsta 4:1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende på del av
fastigheten Hallsta 4:1.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje Energi AB är i behov av mark i Hallstavik för byggnation av en
pelletsanläggning. Kommunstyrelsekontoret och Norrtälje Energi har
gemensamt kommit tram till att del av fastigheten Hallsta 4:1 är lämplig för
byggnation av en sådan anläggning. Kommunstyrelsekontoret har därför
upprättat ett förslag till avtal gällande anläggningsärende av fastigheten med
Norrtälje Energi.
Beslutsunderlag
K ormmin styrel sekontorets tjänsteutlåtande den 23 januari 2015.
Förslag till arrendeavtal.
Områdeskarta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 48, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
E va Kallander, m ark- och exploateringschef
Arma Backlund, exploateringsingenjör, m ark- och exploateringsenheten

36MGQ-=',

- ":

CkÉ

L

"

NORRTÄLJE
KOMMUN

E!# $
!

& '(

C

E

Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och
cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
avseende nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i april 2013 (KS § 75), att anslå 3 200 000 kr
for investering av nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i
Norrtälje, for att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan
Vigelsjö och Estunavägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad
av 2 021 000 kr. Den slutliga kostnaden blev 1 179 000 kr lägre än beräknat.
Såväl projektören som entreprenören har utfört sina arbeten enligt tidsplan
och uppställda krav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 50, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
H elen Lott, Gatu- och p ark ch ef
P eter Sartorius, gatu- och parkavdelningen
A nnica Johanson, finanschef, ekonom iavdelningen.
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Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och
cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
avseende nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i
Norrtälje.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 (KS § 270), att anslå 611 000
kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby
torg i Norrtälje, för att binda ihop befintlig gång- och cykelväg från
Industrigatan med gång- och cykelvägen längs Baldersgatan. Byggnationen
är nu slutförd till en total kostnad av 876 000 kr. Den slutliga kostnaden blev
265 000 kr högre än beräknat. Projektören har utfört sitt arbete enligt
tidsplan och uppställda krav. Entreprenören har utfört sitt arbete enligt
tidsplan och uppställda krav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 51, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
H elen Lott, Gatu- och parkchef
Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen
A nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
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Slutredovisning av investeringsprojekt Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
avseende nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje.
Protokollsanteckningar
Karin Karlsbro (FP) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
Det är utmärkt att Norrtälje fatt en stor infartsparkering, anser Folkpartiet.
Men det är viktigt att följa upp så att den blir så tillgänglig och bekväm som
möjligt för alla som använder sig av parkeringen. Man kan konstatera att
människor väljer de kortaste vägarna mellan busshållplatsen och
parkeringarna och nya spontana stigar trampas upp. Men på flera ställen
finns det höga kanter och vassa höm som gör att det är lätt att ramla och
skada sig, särskilt när det är mörkt ute. Kommunen bör göra en enkel
översyn och se hur man kan ta bort dessa risker och göra parkeringsplatsen
ännu bättre för brukarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 (KS § 96), att anslå 8 000 000 kr för
investering av nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje, för att
utöka parkeringskapaciteten vid hållplats Campus Roslagen vid Norrtäljes
södra infart. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av 5 060 000
kr. Den slutliga kostnaden blev 2 940 000 kr lägre än beräknat.
Projektören/entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda
krav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 52, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
H elen Lott, gatu- och p arkchef
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P eter Sartorius, gatu- och parkavdelningen
A nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
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Slutredovisning av investeringsprojekt Tiilgängligshetsanpassning av busshållplatser i
Hallstavik, etapp 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
avseende tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik.
Sammanfattning av ärendet
Projektet är slutbesiktigat och godkänt till en kostnad av 1015 000 kr. Den
slutgiltiga kostnaden blev 185 000 kr lägre än beräknat. Anledningen till
avvikelsen beror på att projektet är budgeterat utifrån nyckeltal men utförs
på löpande räkning och i det här fallet har markförhållanden, väder, trafik
och andra omständigheter varit gynnsamma för projektets kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 53, den 4 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
H elen Lott, Gatu- och p ark ch ef
P eter Sartorius, gatu- och parkavdelningen
A nnica Johansson, finanschef, ekonom iavdelningen
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Kommunstyrelsens valärenden 2015
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Berit Jansson (C) till Norrtälje kommuns ombud for
Svealands Kustvattenvårdsforbund och Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Beslutsunderlag
Förslag till kommunstyrelsens valärende 2015 den 16 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
B erit Jansson, kom m unalråd
Svealands kustvattenvårdsforbund
Östra Sveriges luftvårdsförbund
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut den 23 januari 2015.
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Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen per den 4
mars 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Beslutsunderlag
Inkomna meddelanden den 4 mars 2015.
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