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§ 163

Dnr 2015-001393 001

Förändrad organisation och styrning av
Tiohundraverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Den gemensamma sjukvårds- och omsorgsnämnden upphör från och
med den 1 januari 2016, och att vården av de angelägenheter som
handhavs av nämnden lämnas över till Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje vid samma tidpunkt.
2. Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med
kommunstyrelsekontorets förslag den 3 november 2015 till reviderad
förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje.
3. Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och
omsorg ändrar namn till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje.
4. Stockholms läns landstings beslut avseende Framtidsplan för hälsooch sjukvården ska gälla för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje.
5. Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje ska följa de
båda huvudmännens krav på ekonomi- och verksamhetsrapportering.
6. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga löptiden för lånet till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om 27,5 mnkr
tills vidare från landstinget.
7. Lånet till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om
27,5 mnkr fortsatt ska vara amorteringsfritt och återbetalas i sin
helhet när parterna överenskommer om det.
8. Driftbudgeten som fastställs av fullmäktige i Norrtälje kommuns
verksamhetsplan för 2016 för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje, förs över till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje som medlemsbidrag, efter det att eventuella
kostnadsneutrala tekniska justeringar fastställts av kommunstyrelsen.
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9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje åläggs att
fastställa Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes
verksamhetsplan och budget för 2016 som sin egen efter eventuella
tekniska justeringar.
10. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje åläggs att bistå
i Norrtälje kommuns utredning huruvida Kommunalförbundet ska ha
ansvaret för stöd och service enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) eller om det ska föras över till Socialnämnden i Norrtälje
kommun.
11. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje får i uppdrag
att tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns
landsting se över vilka administrativa stödprocesser som behövs i den
nya organisationen.
12. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagsordning för
TioHundra AB i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag den
3 november 2015 till reviderad bolagsordning för TioHundra AB.
13. Kommunfullmäktige godkänner ändringar av ägardirektiv för
TioHundra AB i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag den
3 november 2015 till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ingå eller transportera de avtal
och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna
förändringar samt föreslå vilka policies och riktlinjer som ska gälla
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
15. Den gemensamma sjukvårds- och omsorgsnämnden, med stöd av 15
§ arkivlagen (1990:782), ska avhända sig de allmänna handlingar
som är nödvändiga för fortsatt handläggning och verksamhet i
kommunalförbundets regi till Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje, samt att förbundsdirektionen är arkivmyndighet
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje,
16. Kommunalförbundet inträder i de processer som vid överflyttningen
prövas i förvaltningsdomstol.
17. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i övrigt vidtar
de åtgärder som krävs för att genomföra verksamhetsövergången.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut:
18. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ingå och transportera de
avtal och vidta de åtgärder som krävs med anledning av föreslagna
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förändringar samt föreslå vilka policies och riktlinjer som ska gälla
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
19. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om
arbetsordningen för samrådsgrupper för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar de framtida samarbetsformerna för
Tiohundraverksamheten som föreslås bedrivas med vissa förändringar i
organisationen och styrningen från och med den 1 januari 2016. Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje upphör och nämndens uppgifter förs över
till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg.
De anställda på Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje övergår till
kommunalförbundet som byter namn till Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundets uppdrag utökas därmed till att
omfatta beställaransvaret för hälso- och sjukvård samt omsorg åt
Norrtäljeborna.
Den föreslagna förändringen består av en förenklad organisation med en
tydligare modell för beslutsfattandet och en transparent insyn för
huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun vilket
skapar förutsättningar för en bättre styrning av Tiohundra-verksamheten.
Genom den nya organisationen förstärks målsättningen för
Tiohundraverksamheten att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer
och arbetssätt inom landstingets och kommunens ansvarsområden för att
härigenom uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten och bli ett
föredöme för andra delar av länet och landet med individen i centrum.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje får en utökad
direktion bestående av sex ledamöter vardera från landstinget och Norrtälje
kommun samt lika många ersättare. Landstinget utser ordförande och
Norrtälje kommun vice ordförande för fyra år i taget, i samråd med varandra.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Överföringen av
verksamheten till kommunalförbundet kommer att generera
engångskostnader. Dessa kostnader ska betalas av kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 203.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 november 2015, reviderad
den 19 november 2015.
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje reviderad den 19 november 2015.
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Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB.
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB.
Arbetsordning för samrådsgrupper för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje den 23 november 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen godkänner
överenskommelsen om arbetsordningen för samrådsgrupper för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till Ulrika Falks yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika
Falks yrkande som bifalls av Kjell Jansson och finner att kommunstyrelsen
säger ja.
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§ 164

Dnr 2015-001464 346

Antagande av VA-taxa att gälla fr o m 2016-01-01
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar VA-taxa för Norrtälje kommun att gälla
från och med 1 januari 2016 och tills vidare.
2. Nuvarande VA-taxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
Sammanfattning av ärendet
För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i VAtaxan höjas från och med 1 januari 2016. Anläggningsavgifterna föreslås
höjas med 5 % och brukningsavgifterna med i genomsnitt 12 %, fördelat på
15 % på fasta avgifter och 7 % på rörliga avgiftsparametrar. VA-tjänster som
ingår i driftavtalet höjs i enlighet med index i avtalet.
Två smärre förändringar av VA-taxans konstruktion bör genomföras utan att
avvakta den översyn av hela VA-taxans konstruktion som erfordras. Detta
avser gränsen för högre belopp avseende lägenhetsyta i flerfamiljshus.
Denna föreslås justeras så att den sammanfaller med den som gäller för 1
och 2-familjshus. Det innebär att en högre avgift tas ut för bostadslägenheter
över 25 m² även för fastigheter med minst tre lägenheter, vilket likriktar
avgifter för liknande bostäder, stämmer bättre överens med
skälighetsprincipen samt underlättar tillämpning av taxorna administrativt.
Det avser även införande av en brukningsavgift för sprinkleranläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 216.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2015.
VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2016.
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§ 165

Dnr 2015-001468 310

Investering - Sika industriområde etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige anslår 37 263 tkr för nybyggnad av
gatuanläggningar (17 120 tkr), dagvattenanläggningar (10 500 tkr)
och VA-försörjning (9 643 tkr) i Sika industriområde.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Kommunstyrelsens budgetram för 2017 avseende drift utökas med
258 tkr avseende nybyggda gatu- och dagvattenanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader för gatuanläggningar sker
med kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a. nyinvesteringar 20162017. Kapitalkostnaderna finansieras via intäkter från
tomtförsäljning.
5. Årliga tillkommande driftskostnader för VA-försörjning finansieras
inom VA-kollektivet och uppgår för perioden 2016-2020 till 255 tkr i
snitt per år.
Sammanfattning av ärendet
En första etapp av anläggandet av gatuanläggningar och VA-försörjning i
Sika industriområde har genomförts och slutförts under 2015. Försäljningen
av etapp 1 har gått bra och motiverar nu en avslutande etapp (etapp 2) för att
färdigställa industriområdet för att säkerställa etableringsmöjligheter för
verksamheter med miljöstörande verksamhet. Utifrån miljöperspektiv
behöver även en dagvattenanläggning (dagvattendamm) anläggas samt den
befintliga dagvattendammen i den norra delen behöver förbättras.
En beräknad kalkyl på totala intäkter för Sikaområdet är 61 mkr om allt säljs.
Kostnaderna för gatuanläggningar och dagvattendammar är tänkta att
finansieras via intäkter från tomtförsäljningar.
Genomförandet av etapp 2 sker 2016-2017 och tas i drift under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 223
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2015.
Beskrivning Sika Etapp 2 i Norrtälje
Investeringskalkyl Sika etapp 2 Gata, reviderad den 30 november 2015.
Investeringskalkyl Sika etapp 2 VA
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§ 166

Dnr 2015-001467 171

Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor 2016-2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar Norrtälje kommuns handlingsprogram för
skydd mot olyckor 2016-2019 (daterat 2015-11-06), inklusive
bilagor.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett bredare och mer
långsiktigt handlingsprogram för skydd mot olyckor, som en del i att
utveckla kommunens systematiska arbete med trygghet och säkerhet.
Målsättningen är att ett nytt handlingsprogram ska kunna beslutas
från 2018 och framåt.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att hantera layout och
redaktionella förändringar av handlingsprogrammet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om skydd mot olyckor ska en kommun för vardera
mandatperioden anta handlingsprogram, dels för räddningstjänst och dels för
förebyggande verksamhet, för skydd mot olyckor som kan leda till
räddningsinsats. Handlingsprogrammen skall enligt LSO beslutas av
kommunfullmäktige. Norrtälje kommun har valt att ange dessa två
handlingsprogram i ett och samma dokument, handlingsprogram för skydd
mot olyckor, vilket beslutas för vardera mandatperioden förskjutet ett år.
Avsikten med programmet är att på bästa sätt och med systematik verka för
att skyddet mot olyckor i kommunen ska vara likvärdigt och tillfredställande
samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras
på ett effektivt sätt, i enlighet med de nationella målen i LSO.
I enlighet med LSO har förslaget till handlingsprogram skickats på samråd
till knappt 30 myndigheter och organisationer. Majoriteten av samrådssvaren
var mycket positiva och utan synpunkter på innehållet och de svar som
inkom har värderats och till stora delar inarbetats i förslaget till nytt
handlingsprogram. För att ytterligare utveckla kommunens systematiska
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arbete med trygghet och säkerhet påbörjas arbetet med nästkommande
handlingsprogram redan 2016, med målsättningen att ta fram ett bredare och
mer långsiktigt handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan gälla från
2018 och framåt. Intentionen är att det kommande handlingsprogrammet ska
ta sikte på kommunens översiktsplan, vara baserat på en utvecklad riskbild
samt föregås av en medborgardialog och en bred politisk förankringsprocess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 222.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2015.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019
Förebyggandeplan – bilaga till handlingsprogram för skydd mot olyckor
2016-2019
Operativ plan – bilaga till handlingsprogram för skydd mot olyckor 20162019
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§ 167

Dnr 2015-001463 024

Revidering av ersättningsbestämmelser för
mandatperioden 2014-2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade
ersättningsbestämmelser, ERS 2015, enligt kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till val- och förtroendemannanämnden
att se över ersättningsbestämmelserna inför mandatperioden 20182022. Förslaget till ersättningsbestämmelser ska föreligga för beslut
senast under våren 2018.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer för val- och förtroendemannanämndens arbete med översyn
av ersättningsbestämmelserna.
Reservationer
Anders Fransson (ROOP) till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har i enlighet med val- och
förtroendemannanämndens beslut tagit fram ett förslag till reviderade
ersättningsbestämmelser. Förslaget fokuserar på att förenkla språket i
ersättningsbestämmelserna utan att ändra själva sakinnehållet, skapa en
tydligare struktur i dokumentet samt rätta uppenbara felaktigheter i texten.
Några förändringar i konstruktionen, beräkningsgrunder eller belopp föreslås
inte. Förslaget har varit ute på remiss bland gruppledarna för
fullmäktigepartierna under perioden 18 september till 9 oktober. Val- och
förtroendemannanämnden behandlade ärendet den 27 oktober 2015, § 31,
och antog förslaget med ett tillägg att kommunalrådens totala
syselsättningsgrad ska redovisas och att varje råd ska ha ett ansvarsområde.
Dessa ändringar är inarbetade i det förslag som föreligger för beslut. Vidare
har ändringar gjorts utifrån de föreslagna förändringarna gällande sjukvårdsoch omsorgsnämndens förändrade verksamhetsform 2016. Slutligen föreslår
kommunstyrelsekontoret att kommunfullmäktige uppdrar till val- och
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förtroendemannanämnden att ta fram ett förslag till nya
ersättningsbestämmelser inför mandatperioden 2018-2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 215
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser, reviderad den 9 november
2015.
Beslutande sammanträde
Bino Drummond (M) och Olle Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Karin Karlsbro (L) meddelar att hon inte deltar i
beslutet.
Yrkanden

Anders Fransson (ROOP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Franssons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-30
Kommunstyrelsen

§ 168

Dnr 2015-001466 001

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av
verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för planering, styrning
och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun att
gälla från och med 2016-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för planering, styrning
och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun
antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-10, § 181.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns styrprocess för planering, uppföljning och styrning
föreslås justeras. Inför år 2015 omarbetades reglementet något då
uppföljnings- och rapporteringstillfällen förändrades. Inför år 2016 föreslås
att ett uppföljnings- och rapporteringstillfälle återförs. Därutöver föreslås att
det ska beslutas om en samlad verksamhetsplan med budget varje år istället
för att det som idag beslutas om en samlad verksamhetsplan vartannat år
med en komplettering vartannat år. De senaste åren har de ekonomiska
budgetförutsättningarna förändrats relativt mycket och både kommunens
resultaträkning samt nämndernas ramar har räknats om. Därutöver beslutas
ersättning till utförare, taxor och avgifter i stort för ett år i taget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 221
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och
ekonomi i Norrtälje kommun.
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§ 169

Dnr 2015-001392 050

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner motionsredovisningen.
2. Med tillhörande motivering avskriva följande motioner från vidare
handläggning: Dnr KS 12-2080 050, KS 13-1041 530, KS 13-1043
106, KS 13-1837 091, KS 14-391 091, KS 14-902 091, KS 13-1018
091.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen
inte kan avslutas inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva en
motion från vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 202
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2015.
Förteckning över inkomna motioner den 5 oktober 2015.
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§ 170

Dnr 2015-000363 091

Besvarande av motion angående att integrera
turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuséet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad
som redovisas i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den
2 november 2015.
Sammanfattning av ärendet
Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) lämnade in
motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2015.
Motionärerna vill att kommunen omgående avsätter resurser så att Faktoriet
före detta Roslagsmuseet kan öppnas med en integrerad turistbyrå. Då
Norrtälje kommun sedan 2013 upphandlat turistinformation är det
driftentreprenörens ansvar att välja lokaler som uppfyller de krav som ställs i
avtalet. Med hänvisning till detta anser kommunstyrelsekontoret motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 218
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Motion från Anders Fransson och Irene Brändström, båda (ROOP), gällande
avsättande av resurser för att kunna öppna Roslagsmuseet med en integrerad
turistbyrå, daterat den 30 mars 2015.
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§ 171

Dnr 2014-002779 091

Besvarande av motion om en handlingsplan för
omställning till långsiktigt hållbara energislag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarade med hänvisning till
teknik- och klimatnämndens yttrande och vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Reservationer
Kjell Jansson, Bino Drummond, Mats Hultin och Lotta Lindblad Söderman,
samtliga (M), reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V), Johannes Folkesson (V) och
Anastasia Svärd (V) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december 2015. Motionärerna föreslår att kommunen
arbetar fram en handlingsplan för omställning till långsiktiga hållbara
energislag samt att planen innehåller förslag på konkreta pedagogiska
anläggningar som blir synliga för invånare och besökare. Teknik- och
klimatnämnden behandlade motionen den 6 oktober 2015, § 36, och föreslog
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till vad som anges i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 7 september 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 18 november 2015, § 220.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Motion från Catarina Wahlgren (V), Christina Hamnö (V), Johannes
Folkesson (V) och Anastasia Svärd (V) gällande handlingsplan för
omställning till långsiktigt hållbara energislag, den 12 december 2014.
Teknik- och klimatnämndens beslut den 6 oktober 2015, § 36
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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§ 172

Dnr 2015-000373 091

Besvarande av motion om att kommunen urträder som
medlem i Kommuninvest när lånen faller 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med
hänvisning till det som framkommer i kommunstyrelsekontorets
motionssvar den 2 november 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare
utreda frågan utifrån det mest kommunalekonomiskt optimala.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jansson (M) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 maj 2015. Motionären föreslår att Norrtälje kommun ska
utträda ur Kommuninvest när kommunens lån hos Kommuninvest förfaller
2017 då nytt regelverk kan innebära ökat åtagande för medlemmarna i
Kommuninvest. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
framkommer i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 219.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2015.
Motion från Kjell Jansson (M) gällande att Norrtälje kommun ska utträda
som medlem i Kommuninvest, den 2 april 2015.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
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§ 173

Dnr 2013-001632 214

Detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö
4:1 i Rådmansö församling– antagande enligt PBL
(2010:900)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av
Åkerö 4:1 i Rådmansö församling med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö 4:1 var utställd för
allmän granskning under sommaren 2015 och har nu reviderats inför
antagandet. Planförslaget ger möjlighet till 16-23 nya villatomter och fortsatt
kursgårds- och lägerverksamhet, eller en hotell- och restaurangverksamhet.
Området bildar en egen samfällighet för VA som ansluts till det allmänna
VA-nätet. Dagvatten ska tas om hand i en ny damm som anläggs mellan de
nya tomterna och väg 1031. De revideringar som gjorts efter den allmänna
granskningen rör i huvudsak dagvattendammen. Ytan för denna justeras så
att den hamnar några meter längre ifrån väg 1031 än i tidigare planförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 18 november 2015,
§ 49.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015.
Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Granskningsutlåtande.
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§ 174

Dnr 2007-001312 214

Detaljplan för del av fastigheten Hensvik 2:61 i HäveröEdebo-Singö församling– antagande enligt ÄPBL
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Åkerö 1:13 och del av
Åkerö 4:1 i Rådmansö församling med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för fastigheten Åkerö 1:13 och del av Åkerö 4:1 var utställd för
allmän granskning under sommaren 2015 och har nu reviderats inför
antagandet. Planförslaget ger möjlighet till 16-23 nya villatomter och fortsatt
kursgårds- och lägerverksamhet, eller en hotell- och restaurangverksamhet.
Området bildar en egen samfällighet för VA som ansluts till det allmänna
VA-nätet. Dagvatten ska tas om hand i en ny damm som anläggs mellan de
nya tomterna och väg 1031. De revideringar som gjorts efter den allmänna
granskningen rör i huvudsak dagvattendammen. Ytan för denna justeras så
att den hamnar några meter längre ifrån väg 1031 än i tidigare planförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 18 november 2015,
§ 50.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015.
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
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§ 175

Dnr 2013-001532 214

Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 - Tillägg till byggnadsplan för del av
fastigheten Björnö 1:20 1:20
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till byggnadsplan för fastigheten Björnö
1:20 och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut antas
densamma.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Björnö 1:66 har velat stycka av en ny tomt. För att detta
ska kunna tillåtas behöver den gällande planen för området ”Byggandsplan
för del av fastigheten Björnö 1:20” ändras, genom ett tillägg, så att en
avstyckning av den aktuella fastigheten tillåts. Utöver att tillåta en ny tomt
förtydligas den gällande planen avseende byggrätten för bryggor, båthus och
dylikt inom Björnö 1:66. Det vattenområde som bryggor m.m. tillåts
minskas också, för att ta hänsyn till lek- och uppväxtområden för fisk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 18 november 2015,
§ 51.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2015.
Tillägg till bestämmelser
Planbeskrivning
Gällande plankarta med bestämmelser
Särskilt utlåtande
Inkomna yttranden
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Eva Källander, plan- och exploateringschef
Anders Franzén, planarkitekt
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Lotta Lagergren, plankoordinator
Bygg- och miljökontoret
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§ 176

Dnr 2015-000485 214

Ansökan om planbesked - Ändring av detaljplan för
fastigheten Stadsberget 4 i Norrtälje stad
Beslut
1. Kommunstyrelsen anger som planbesked, enligt 5 kap § 2 Plan- och
bygglagen, att Norrtälje kommun inte har för avsikt att inleda en
sådan planläggning som begäran om planbesked avser för fastigheten
Stadsberget 4 i Norrtälje stad.
2. Avgiften för planbeskedet är 6 000 kr i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.
Skäl till beslut:
Norrtälje kommun har för avsikt att se över hur Södra bergen i stort kan
tillvaratas och utnyttjas i högre grad för Norrtälje stads utveckling. Södra
bergen utgör ett betydelsefullt område för Norrtälje stads karaktär och en
strategisk plats för stadens framtida utveckling. Norrtälje kommun bedömer
att Södra bergens nuvarande karaktär och dess värdefulla grönområde bör
bevaras och stärkas utifrån områdets helhet. Översiktsplanen beskriver
grönområden med höga värden som särskilt viktiga och bör tas hänsyn till.
I planförfrågan avses del av allmän naturmark anspråktas i syfte för en
tillfartsväg från befintlig väg Idrottsbacken. Nuvarande väg bedöms vara i
undermåligt skick och kommer att ses över i den framtida planeringen för
Södra bergen. Det är därför viktigt att inte begränsa alternativ för
planeringen. En avsikt med kommande planeringen för Södra bergen är att
omgivningen överskådligt ska utredas utifrån ett helhetsperspektiv, däribland
tillgänglighet till närliggande villabebyggelse ses över.
Med grunder för Södra bergens nuvarande karaktär och framtid, bedömer
Kommunstyrelsekontoret att planförfrågan inte är passande för områdets
utveckling. Allmänintresset bedöms vara betydande och planering bör inte
ge förtur åt enskilda intressen.
Ett platsbesök i området har utgjort underlag för beskedet. Under besöket
iakttogs att alternativ lösning med infart från Bolkavägen är begränsad
utifrån tomtens förutsättningar. Rekommendationen att avvakta med
ytterligare förslag, tills ett vidare grepp om Södra bergens framtid har tagits,
har kommunicerats med sökande.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har fått in en ansökan om ändring av detaljplan för
fastigheten Stadsberget 4 i Norrtälje stad. Planområdet ligger i anslutning till
Södra bergen i Norrtälje stads södra del och omfattar cirka 800 kvadratmeter.
Sökanden önskar ändra detaljplanen för att kunna stycka av tomten till
försäljning och möjliggöra en tillfartsväg från tomt till Idrottsbacken.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott behandlade ärendet den 7
oktober 2015, § 43, och beslutade då att återremittera ärendet för att beakta
de synpunkter som inkommit i samband med att ärendet kommunicerades.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut den 18 november 2015,
§ 52
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2015.
Planbeskedsansökan.
Översiktsbild.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Eva Källander, plan- och exploateringschef
Jonathan Westerlund, planarkitekt
Lotta Lagergren, plankoordinator
Bygg- och miljökontoret
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§ 177

Dnr 2015-001394 056

Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser 2016
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 8 mnkr för investering i anläggande av VAserviser under 2016.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2016.
3. Uppkomna driftkostnader (440.000 kr/år) finansieras inom VAkollektivet genom periodiserade anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.
Sammanfattning av ärendet
VA-avdelningen ansöker om 8 mnkr från kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2016. Investeringarna avser anläggande av nya VA-serviser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 204.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtanden den 12 oktober 2015.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Sigrid De Geyter, VA-chef
Carolina Gårdefors, VA-avdelningen

Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 178

Dnr 2015-001395 056

Investeringsanslag för mindre investeringar i befintlig
VA-verksamhet under 2016
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 7 mnkr för mindre investeringar i befintlig
VA-anläggning under 2016.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2016.
3. Uppkomna driftkostnader (525.000 kr/år) finansieras inom VAkollektivet genom brukningsavgifter.
Sammanfattning av ärendet
VA-avdelningen ansöker om 7 mnkr från kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2016. Investeringarna avser mindre och reinvesteringar i
befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa
typer av åtgärder löpande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 205.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtanden den 15 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Sigrid De Geyter, VA-chef
Anders Gelander, enhetschef anläggningar, VA-avdelningen
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 179

Dnr 2015-001396 056

Investering 2016 – Mindre investeringar i befintlig gatuoch parkverksamhet
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 2,675 mnkr för mindre investeringar inom
kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet.
2. Kommunstyrelsen anslår 300 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder inom
kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet.
3. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2015.
4. Kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets gatu/parkverksamhet begär att få använda anslag
för mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder, beviljade av kommunstyrelsen. I verksamhetsplan anges att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
godkänna användandet av dessa anslag. Tillkommande kapital- och
driftskostnader ryms inom befintlig ram. Behovet för år 2016 specificeras i
bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 206.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober 2015.
Bilaga 1 – Förslag till mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder 2016
Bilaga 2 – Investeringskalkyl mindre investeringar och
trafiksäkerhetsåtgärder 2016.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Tom Johansson, t.f. Gatu- och parkchef

Maria Helmeborn, controller
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§ 180

Dnr 2015-001471 450

Investeringar 2016 - mindre investeringar och
reinvesteringar i insamlings- och
återvinningsutrustning inom renhållningsverksamheten
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår två miljoner kronor till
verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i insamlings och
återvinningsutrustning inom renhållningsverksamheten.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2016.
3. Driftkostnader på tvåhundrafemtio tusen kronor för avskrivningar
och räntor till följd av investeringen finansieras inom
Renhållningskollektivet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen anslår två miljoner kronor till investeringar och
reinvesteringar i till exempel kärl, containrar, ramper och fallskydd.
Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2016.
Driftkostnader på tvåhundrafemtio tusen kronor för avskrivningar och räntor
till följd av investeringen finansieras inom Renhållningskollektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 229.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Henrik Lilliehöök, renhållningschef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 181

Dnr 2015-001397 312

Investering - kvarteret Förrådet etapp 2, om- och
tillbyggnad av bl. a gator och gångbanor
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 10, 113 mnkr i investeringsanslag för om/nybyggnad av gatuanläggningar för kvarteret Förrådet etapp 2
(utförande enligt detaljplanen ”Förrådet 1 och 2 med flera” samt
norra delen av Hemvägen mellan Safirgatan och Baldersgatan).
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2015.
3. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 39 tkr för 2016
samt utökas ytterligare med 55 tkr för 2017 för ökade driftkostnader
avseende om- och tillbyggd gatuanläggning. Kapitalkostnaderna
finansieras via gatukostnadsersättning samt exploateringsvinst.
4. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a.
nyinvesteringar 2016.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsbolaget Index International AB planerar att uppföra bostäder i
form av hyresrätter i 2 byggetapper med start hösten 2015 och kommunen
ska anlägga nödvändig infrastruktur för det nya bostadsområdet samt
anpassa angränsande gator och gångbanor från tidigare industriområde till
stadsmässighet. Som ett ytterligare led och för att få en stadsmässig karaktär
byggs även gångbana med parkeringsfickor längs den norra delen av
Hemvägen som sträcker sig mellan Safirgatan till Baldersgatan. Både
förskola samt LSS-boende finns utmed den östra sträckningen av Hemvägen
(från Safirgatan och österut) och som idag helt saknar både gångbana samt
säker parkeringslösning i samband med hämtning och lämning av barn på
förskolan. Kapitalkostnaden för investeringen finansieras via
gatukostnadsersättning på maximalt 5 700 tkr (reglerat i beslutat mark- och
exploateringsavtal) och resterande del med exploateringsvinster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 207.
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Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Beskrivning investering gator kv Förrådet etapp 2
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Tom Johansson, t.f. Gatu- och parkchef
Ulrika Isgård, gatu- och parkavdelningen
Carolina Gårdefors, VA-avdelningen
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 182

Dnr 2015-001470 330

Investeringar - Trygghets- och upplevelsebelysning i
Societetsparken i Norrtälje
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 3 550 tkr för om-/nybyggnad av
parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och
upplevelsebelysning.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2015.
3. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 107 tkr för 2016
samt utökas ytterligare med 243 tkr för 2017 för ökade driftkostnader
avseende om- och tillbyggd parkanläggning. Kapitalkostnaderna
finansieras via skattemedel.
4. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a.
nyinvesteringar 2016.
Sammanfattning av ärendet
Societetsparken anlades vid sekelskiftet och är Norrtälje stads största park
med sina 30 000 kvm och populär att vistas i och ses som vår stadspark och
en nödvändig grönyta för den nya stadsdelen som håller på att ta form och
vidare har närområden förtätats av bebyggelse. Parken är idag dåligt upplyst
och upplevs som otrygg efter mörkrets inbrott. Ingen omfattande renovering
av parkens elanläggning för belysningen har genomförts sedan den
installerades. Genom installationer av ny- och ersättningsbelysning så ökas
tryggheten och tillgängligheten i parken samt via upplevelsebelysning så
förstärks även intrycket av parken vilket också ger ett större mervärde av
parken, inte minst för barnen som får förbättrade möjligheter till förlängd tid
för utevistelse och lek.
I investeringen innefattas att befintlig elkabel i parken byts ut samtidigt som
nya eldragningar görs samt att nödvändiga el-centraler installeras och där
elförsörjningen för trygghets- och upplevelsebelysningen separeras från
gatubelysningen och som möjliggör att parkens belysning kan nyttjas längre
och bättre. Kapitalkostnaden för investeringen finansieras via skattemedel.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 227.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2015.
Beskrivning investering trygghets- och upplevelsebelysning i
Societetsparken
Investeringskalkyl trygghets- och upplevelsebelysning i Societetsparken.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Tom Johansson, t.f. Gatu- och parkchef
Ulrika Isgård, gatu- och parkavdelningen
Sara Johansson, gatu- och parkavdelningen
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 183

Dnr 2015-001469 455

Björkholmens deponi - finansiering av sluttäckning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 8 000 tkr ur renhållningens avslutningsoch återställningsfond för att påbörja återställning och sluttäckning av
Björkholmens deponi.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har bedrivit deponiverksamhet vid Björkholmen sedan
1960-talet. Anläggningen är lokaliserad ca 5 km öster om Rimbo i en skogsoch jordbruksbygd och nära länsväg 77. Verksamheten avslutades år 1999 i
samband med att Salmunge avfallsanläggning togs i drift. På björkholmens
deponi har ca 507 000 ton deponerats. När en deponi ska avslutas måste den
sluttäckas. Det innebär att deponin täcks med ett tätskikt som hindrar vatten
från att nå avfallet och jordmassor som skyddar tätskiktet. Sluttäckningen
för Björkholmens deponi kommer påbörjas år 2016 och planeras vara klar år
2020. För att få in de jordmassor som behövs kommer kommunen ha ett
sammarbete med en jordhanteringsaktör som medför kraftigt minskade
kostnader för sluttäckningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 18 november, § 224.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande inklusive bilagor den 6 november
2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Henrik Lilliehöök, renhållningschef
Peter Dahlqvist, enhetschef återvinning & behandling, renhållningsavdelningen
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 184

Dnr 2011-000943 261

Överlåtelseavtal, avtal om anläggningsarrende samt
investering för VA för vikingaby vid Storholmen, del av
Svanberga 10:1
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner överlåtelseavtal avseende byggnader
inom del av Svanberga 10:1, del upplåten för arkeologiskt
friluftsmuseum, från Norrtälje kommun till Stiftelsen Storholmen
Norden.
2. Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende mellan
Stiftelsen Storholmen Norden och Norrtälje kommun avseende
upplåtelse av ett område av Svanberga 10:1
3. Kommunstyrelsen anslår 1 061 500 kr till investering för VAanslutning och toalettbyggnad att tas från kommunstyrelsens
investeringsanslag 2015.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Storholmen Norden driver ett arkeologiskt friluftsmuseum i form
av en vikingaby på Storholmen. Upplåtelse av kommunens mark för detta
har funnits sedan år 1995. Nuvarande upplåtelse är ett vederlagsfritt
hyresavtal tecknat av kultur- och fritidsnämnden. Stiftelsen ska svara för och
bekosta drift, skötsel och underhåll av såväl mark som egna och kommunens
byggnader. Ett separat verksamhetsavtal finns tecknat mellan Kultur- och
fritids-nämnden och stiftelsen, i vilket regleras verksamheten på området
mer detaljerat samt kommunens verksamhetsbidrag till stiftelsen. Nu aktuellt
ärende består av tre delar:
1. Överlåtelse av byggnader som kommunen äger inom Vikingabyn
2. Upplåtelse av mark för Vikingabyn - avtal om anläggningsarrende
3. Begäran om medel för iståndsättningsåtgärder
Parallellt med detta ärende tas ett ärende för nytt verksamhetsavtal mellan
stiftelsen och Norrtälje kommun fram för beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Resultatet av ovanstående tre delar skulle bli att stiftelsen äger samtliga
byggnader inom det område de arrenderar av kommunen för arkeologiskt
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friluftsmuseum med ett 10-årigt avtal för 110 000 kr/år. Dessutom skulle
VA-situationen vara förbättrad med framdraget kommunalt VA samt en
byggnad med WC.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november, § 230.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015.
Översiktskarta.
Överlåtelseavtal.
Avtal om anläggningsarrende.
Formulär investeringsunderlag.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör

Eva Källander, plan- och exploateringschef
Anne Pajula, exploateringsingenjör, plan- och exploateringsavdelningen
Tom Grundell, lokalförsörjningschef
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 185

Dnr 2015-001408 261

Godkännande av exploateringsprogram Östhamra,
inklusive markanvisning gällande fastigheterna
Östhamra 1:56 och 1:57 samt del av fastigheten
Östhamra 1:45.
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsprogrammet Östhamra.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att starta
detaljplanearbetet.
3. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Volabo
Fastigheter AB innebärande markanvisning om minst 3 200 m2 ljus
BTA för byggande av bostadsrätter i flerbostadshus till en
köpeskilling om minst 10.160.000 kr.
Norrtälje kommuns kostnader för genomförande av exploateringsprogram
ska finansieras vi exploateringsintäkter.
Sammanfattning av ärendet
Volabo Fastigheter AB har, med ett exploateringsförslag på utbyggnad av
bostäder i området Östhamra, den 14 augusti 2015 vunnit en av kommunen
anordnad anbudstävling. Förslaget innebär utbyggnad med flerbostadshus i
två plan på de kommunala fastigheterna Östhamra 1:56 och Östhamra 1:57
samt del av fastigheten Östhamra 1:45. Kommunstyrelsekontoret föreslår
därför ett exploateringsprogram som ska styra och samordna
exploateringsprocessen från början till slut. Syftet med programmet är att få
området detaljplanelagt och exploateringen genomförd. För blivande
kvartersmark i det aktuella området erbjuds exploatören genom
markanvisningsavtal pröva sitt förslag i en fortsatt detaljplanering.
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner
start av detaljplan och markanvisningsavtal.
Exploateringsprogrammet samt kommunens del av exploateringskostnaderna
ska finansieras via exploateringsintäkter. Enligt en avstämd prognos
beräknas intäkterna via markförsäljning ligga mellan ca 10 och 11 milj.
kronor. Utgifter inklusive gatukostnader uppskattas till ca 4-8 milj. kronor.
Detta skulle betyda en exploateringsvinst på mellan ca 2 och 7 milj. kronor. I
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ovanstående belopp ingår inte kostnader för VA-kollektivet. VAanslutningar är utbyggda till området och ytterligare kostnader för VAutbyggnad beräknas inte tillkomma. Intäkter via anläggningsavgifter
beräknas till ca 1,5 milj. kronor vilket betyder att ca 1,5 milj. kronor tillfaller
VA-kollektivet. En VA-kalkyl bifogas detta tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 231.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2015.
Översiktskarta.
Markanvisningsavtal med Volabo Fastigheter AB.
Exploateringskalkyl.
Exploateringsprogram Östhamra.
Kalkyl från gata/park om gatukostnader och framtida driftkostnader.
VA-kalkyl.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör

Eva Källander, plan- och exploateringschef
Marcus Kollberg, exploateringsingenjör, plan- och exploateringsavdelningen
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§ 186

Dnr 2015-001398 106

Avtal (förnyat) mellan Norrtälje kommun och Norrtälje
Handelsstad
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal mellan Norrtälje
Handelsstad ekonomisk förening och Norrtälje kommun, som löper
till och med 2019 med möjlighet till förlängning.
2. Kommunstyrelsen anslår årligen 800 tkr för perioden 2016-2018 för
fullgörande av avtalet.
3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande
2016-2018.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att inarbeta
800 tkr i planeringsdirektiv och verksamhetsplan för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal, som tecknades med Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening
2014-02-24, har omförhandlats och förlängts. Avtalet syftar till att säkerställa ett
långsiktigt samarbete mellan Norrtälje kommun och föreningen i syfte att stärka
och utveckla handeln i Norrtälje stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 4 november 2015, § 208.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Förslag till avtal 2016 - 2019
Gällande avtal med Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening den 24
februari 2014.
Beslutet ska skickas till
Dan Löfgren, Näringsliv- och kommunikationschef
Cecilia Holmgren, Näringsliv- och kommunikationsavdelningen
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§ 187

Dnr 2015-001400 024

Lönestrategi 2016-2018 för Norrtälje kommun
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta lönestrategin för 2016-2018.
2. Finansiering av lönestrategin sker inom ramen för
löneökningsutrymmet.
3. Omfördelning mellan nämnderna sker av det som återstår av
löneökningsutrymmet till kompetensförsörjningsåtgärder och
genomförs av kommunstyrel-sen efter det att löneöversyn 2016 är
avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns lönepolitik ska bidra till att målen för verksamheten
uppnås samt att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning,
effektivt och rationellt. Det innebär att lönepolitiken ska stödja tillgång till
kompetenta ledare och medarbetare. Detta ska ske med särskilt fokus på
sådan kompetens som tryggar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 209.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Lönestrategi 2016-2018.
Beslutet ska skickas till
Carina Idenfors Norrbacka, personalchef
Samtliga förvaltningskontor
Norrtälje kommuns författningssamling
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§ 188

Dnr 2015-000554 310

Yttrande över remissen - Funktionellt prioriterat vägnät
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från
den 14 oktober 2015 som sitt eget och överlämna det till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Stockholm har sänt ut rubricerat förslag på remiss till
länets kommuner, TRF och Trafikförvaltningen inom SLL, KSL samt
länsstyrelsen. Avsikten är att peka ut vilka vägar som är viktigast för
nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallar Trafikverket för
funktionellt prioriterat vägnät.
I förslaget delas vägnätet in i tre skikt; Nationellt och internationellt viktiga
vägar, regionalt viktiga vägar och kompletterande regionalt viktiga vägar.
Vägarna pekas ut och beskrivs utifrån dess viktigaste funktioner för
godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och
kollektivtrafik.
Yttrandet på remissen har tagits fram i Stockholm Nordost-samarbetet
(STONO). Stockholm Nordost är positiv till att Trafikverket pekar ut vilka
vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet och önskar
skapa samsyn kring stråkens funktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 210.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2015.
Förslag till gemensamt yttrande från Stockholm nordost den 19 augusti
2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare
Trafikverket
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§ 189

Dnr 2015-001346 512

Yttranden över remissen - Framkomlighetsprogram för
Storstockholm (TRV 2014/24179)
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från
den 14 oktober 2015 som sitt eget och överlämna det till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Stockholm har sänt ut rubricerad remiss till regionala
trafikaktörer, kommuner med flera, med förslag till hur de olika regionala
parterna gemensamt ska kunna arbeta för ett framkomligt och effektivt
använt vägsystem i Stockholms län. Fokus i programmet är den
trängseldrabbade vägtrafiken i högtrafik. Yttrandet på
Framkomlighetsprogrammet har tagits fram i Stockholm Nordost-samarbetet
(STONO). STONO ställer sig positiv till remissförslagets ambition att det
behöver finnas en samsyn om hur parterna i Stockholms län gemensamt bör
arbeta för ett framkomligt och effektivt regionalt vägsystem. För att klara
målsättningarna i Framkomlighetsprogrammet anser STONO i huvudsak att
det krävs stora satsningar på kollektivtrafik både på spår och väg.
Framkomlighetsprogrammet måste tydligare sättas in i ett större
sammanhang utifrån ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv och inte bara
vara ett verktyg för en effektivisering av den regionala vägtrafiken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 november 2015, § 211.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2015.
Förslag till gemensamt yttrande från Stockholm nordost den 1 september
2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare
Trafikverket
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§ 190

Dnr 2015-001217 531

Yttrande över remiss avseende teknisk justering
länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025
för Stockholms län (342-31682-2015)
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från
den 28 oktober som sitt eget och överlämnar det till länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen avser att göra en teknisk justering av Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025. Avsikten är att anpassa planen till faktiska
förhållanden, inte att pröva alla ingående projekt. Väsentliga förändringar i
länsplanen som berör Norrtälje kommun och Stockholm nordost är
utredningspengarna för ÅVS- och idéstudie för regional kapacitetsstark
kollektivtrafik till Nordostsektorn på 18 Mkr som utgår. Färdigställande av
riksväg 77 har skjuts upp med 1 år med trafiköppning år 2021 och
produktion av Tulkavägen har tidigarelagts med 2 år med byggstart 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 228.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2015.
Stockholm Nordost yttrande över remissen den 23 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare
Länsstyrelsen i Stockholms län
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§ 191

Dnr 2015-000666 106

Överenskommelse om samverkan när en individ
behöver praktisk hjälp med egenvård, KSLrekommendation
Beslut
Kommunstyrelsen antar den, av Kommunförbundet Stockholms län,
rekommenderade överenskommelsen ”Samverkan när enskilda/patienter
behöver praktisk hjälp med egenvård”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL beslutade vid sammanträde 201506-04 att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. KSL har
efterfrågat Norrtälje kommuns ställningstagande i ärendet. I förslaget till ny
överenskommelsen tydliggörs samverkan när det gäller egenvård som
legitimerad personal inom landstingsfinansierad verksamhet bedömt att den
enskilde kan utföra men den enskilde behöver stöd från kommunalt
finansierad verksamhet för att utföra. I ärendet har yttrande inhämtats från
Sjukvårds- och omsorgsnämnden som ställer sig positiva till
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 192.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2015.
Sjukvårds- och omsorgsnämndens tjänsteutlåtande inklusive KSL:s
rekommendation och förslag till samverkansavtal den 6 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Kommunförbundet i Stockholms län
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§ 192

Dnr 2015-000668 106

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre,
KSL-rekommendation
Beslut
Kommunstyrelsen antar den, av Kommunförbundet Stockholms län,
rekommenderade överenskommelser om samverkan kring vård och omsorg
för äldre.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL beslutade vid sammanträde 201506-04 att rekommendera kommunerna i länet att anta följande
överenskommelser:
•

Sammanhållen överenskommelsen om vård och omsorg för personer
som bor isärskilt boende för äldre.

•

Tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och
behandla missbruk och beroende hos äldre.

•

Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med
psykisk sjukdomoch funktionsnedsättning.

I och med det av KSL fattade beslutet upphör Avtal om läkarsamverkan i
särskilda boende och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26d
§ att gälla. KSL har efterfrågat Norrtälje kommuns ställningstagande i
ärendet. I ärendet har yttrande inhämtats från Sjukvårds- och
omsorgsnämnden som ställer sig positiva till antagande av
överenskommelserna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 november 2015, § 226.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 november 2015.
Sjukvårds- och omsorgsnämndens tjänsteutlåtande inklusive KSL:s
rekommendation och förslag till överenskommelser den 6 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef
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§ 193

Dnr 2015-000032 002

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2015
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut per den 30 november 2015.
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