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Beslutande

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 15.00-15.05
15.25-15.35
Enligt förteckning

Övriga deltagande

Christina Nilsson, kanslichef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret måndagen den 26 januari 2009, kl 16.00

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

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

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-01-26

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande
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Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn
LEDAMÖTER
Kjell Jansson
Mats Hultin
Ann S Pihlgren
Göran Pettersson
Berit Jansson
Tommy Lundqvist
Hans Andersson
Åke Malmström
Elisabeth Björk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Aleksandar Srndovic
Bertil Karlsson
OBSERVATÖR
Mats Dannewitz-Linder
ERSÄTTARE
Lotta Lindblad-Söderman
Birgitta Lagerlund
Kjell Johansson
Ingmar Wallén
Åsa Wärlinder
Kurt Pettersson
Christina Frisk
Alf Werlinder
Kerstin Bergström
Mats Buhre
Margareta Lundgren
Kristian Krassman
Lenneke Sundblom
ERSÄTTARE OBSERV.
Ingrid Landin
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Totalt ledamöter och ersättare

Justerandes sign

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande
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Ja 10
Nej 2
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KS § 22
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 26 januari
2009.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS08-1629 106

Avtal med Kommunalförbundet Norrvatten angående byggande av huvudvattenledning från Vallentuna till Nånö
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat avtalsförslag innebärande fullföljande av Norrtälje
kommuns ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Norrvatten där förbundet investerar ca 500 miljoner kronor för byggande av huvudvattenledning
från Vallentuna till Nånö,
att kommunen upptar överläggningar med ledningen för Käppalaverket i syfte
att pröva möjligheten att ansluta kommunens avloppsnät till detta reningsverk
och att överläggningarna sker snarast så att projekteringen av en eventuell avloppsledning kan samordnas med förberedelserna för dragningen av Norrvattenledningen
Reservation
Centerpartiets ledamöter med instämmande av vänsterpartiets ledamot till förmån för egna yrkanden.
Bakgrund
Norrtälje kommuns utveckling är beroende av långsiktig tillgång till och en
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA). När det gäller försörjning
av dricksvatten har ett antal alternativ utretts under de senaste åren, varav två
mer ingående, anslutning till kommunalförbundet Norrvatten med vattenförsörjning från Görvälnverket vid sjön Mälaren och en utbyggnad av vattenförsörjningen från sjön Erken i Norrtälje.
Mot bakgrund av kommunens VA-policy, kommunens beslutade ansökan om
medlemskap i Norrvatten, ekonomiska jämförelser och övriga överväganden,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 23 forts
föreslås att bifogat avtal med kommunalförbundet Norrvatten godkänns innebärande fullföljande av Norrtälje kommuns ansökan om medlemskap i
kommunalförbundet Norrvatten och att förbundet investerar ca 500 miljoner kr
för byggande av huvudvattenledning från Vallentuna till Nånö.
Avtalet innebär att Norrvatten ansvarar för byggande, drift och viss finansiering av ledningen och att Norrtälje kommun, förutom betalning av levererat
vatten enligt Norrvattens taxa, även svarar för finansiering av resterande del av
ledningen genom årliga avgifter tills ledningen är betald. Därefter bygger
medlemskapet i Norrvatten på samma principer som för övriga medlemmar.
Parterna skall under projektet samverka i styr- och projektgrupp både genom
representanter från politiker och tjänstemän. Ledningen är kostnadsberäknad
till 500 miljoner kronor, varav Norrvatten finansierar ca 78 miljoner kronor.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-10-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat avtalsförslag innebärande fullföljande av Norrtälje kommuns ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Norrvatten där förbundet investerar ca 500 miljoner kronor för
byggande av huvudvattenledning från Vallentuna till Nånö.
Politisk beredning
Ärendet utgick från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-1119, § 364
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 1 föreslagit enligt tekniska
kontorets skrivelse 2008-10-28 med Elisabeth Björks och Kjell Janssons
tilläggsyrkande. Centerpartiet reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) – med instämmande av Elisabeth Björk (s) m fl - bifall till
arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 23 forts
Berit Jansson (c) – enligt skriftligt yrkande.
Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och centerpartiets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat utse arbetsutskottets förslag
som motförslag till Bertil Karlssons yrkande.
Omröstning begärs
Omröstningsproposition
Bifall till arbetsutskottets förslag – Ja
Bifall till centerpartiets förslag – Nej
Med 10 ja-röster och 2 nej röster, 1 avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat utse arbetsutskottets förslag som motförslag till Bertil Karlssons
yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Bertil
Karlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-01-26

KS § 24

7

Dnr KS08-1746 107

Antagande av ägardirektiv för 2009 för Norrtälje Kommunhus AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
Bakgrund
Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2008-12-01, § 63 beslutat att
tillstyrka ägardirektiv 2009 för Norrtälje Kommunhus AB och att överlämna
direktiven till kommunfullmäktige för antagande och sedan till bolagsstämman
för fastställande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 6 beslutat att anta ägardirektiv för 2009 för Norrtälje Kommunhus AB med Kjell Janssons m fl
tilläggsyrkande: Texten under Särskilda direktiv för Norrtälje Energi AB: Bolaget skall vidare arbeta för ökad anslutning till bredbandsnätet. Under året
skall bredbandsnätet överföras i ett dotterbolag. Målsättningen är att det nya
bredbandsbolaget skall uppvisa lönsamhet från och med verksamhetsåret 2010
ändras till Bolaget skall vidare arbeta för fortsatt anslutning till bredbandsnätet
och uppvisa lönsamhet från och med verksamhetsåret 2010. Under B.8. Köp
och försäljning av fastegendom tillägges: All bolagets eller dotter- och dotterbolagens arrendeavtal skall godkännas av kommunstyrelsen. Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s) – att ärendet återremitteras.
.
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS06-671 214

Yttrande till länsstyrelsen ang medgivande att en del av planområdet (del
av fastigheten Flygspanaren 9) undantas från beslut om antagande av detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att en del av planområdet (del av fastigheten Flygspanaren 9) undantas från beslut om antagande av detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens
handelsområde. Det undantagna området har markerats enligt kartbilaga.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-11-03, § 310 att anta
detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad. Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ifrågasätter om planbestämmelsen HG1 (HG2) överensstämmer med bestämmelsen i 5 kap 6 § PBL.
Med anledning av vad som framförts i överklagandet från HLE Fastighets AB
och Gummicentralen AB om fastighetens nuvarande verksamhets planstridighet samt om planbestämmelsen avseende tillfällig användning bereds kommunen tillfälle att yttra sig.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-01-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att en del av planområdet (del av
fastigheten Flygspanaren 9) undantas från beslut om antagande av detaljplan
för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde. Det undantagna området har
markerats enligt kartbilaga.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-01-15, § 10 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-01-07.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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