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Beslutande

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10
18.00-18.20
Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sören Karlsson, kommundirektör
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Ledningskontoret tisdagen den 15 september 2009, kl 14.00

Underskrift

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

Plats och tid

Paragrafer

201-233

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-09-14

Datum för
anslags uppsättande

2009-09-17

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

.................................................................
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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

Närvarande = N
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Totalt ledamöter och ersättare
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§
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Frånvarande
Tjänstgörande
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8
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KS § 201
Val av justeringsman
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Olle Jansson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 15 september
2009, kl 14.00.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 202

4

Dnr KS07-585 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheten Görla 1:15,
1:11, 7:1 m fl i Frötuna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att ärendet utgår från dagens sammanträde.
Bakgrund
Planens syfte är att ange förutsättningar för bebyggelse inom ett område öster
om Frötuna trafikplats i Norrtälje. En del av planområdet används idag för bilhandel och bilservice m m och en del av området är obebyggt. I detaljplanen
anges att området får användas dels för verksamheter och dels för bostäder i
form av småhus. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Planen möjliggör ny bebyggelse i huvudsak inom fastigheterna Görla 7:1 och
1:15, men det föreslås också att ett mindre markområde som ägs av Norrtälje
kommun, väster om 7:1 får tillföras ny kvartersmark. Den av kommunen ägda
fastigheten Görla 1:19 ingår i föreslaget område för verksamheter. Bebyggelsen kommer att anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2009-05-12 – 200906-09. Sju yttranden har inkommit varav fem är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer och
föreslår i skrivelse 2009-07-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 202 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 244 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-07-27.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS07-606 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheterna Norrbyle
2:34-36 i Väddö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna den utställda detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för
beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheterna Norrbyle 2:34-36 i Väddö församling.
Bakgrund
Planen, som omfattar fyra tomter för enbostadshus varav tre bebyggda, innebär
en utökning av gällande byggrätt och anpassning av byggrätten till befintliga
förhållanden. Ett impediment grönområde blir tomtmark. I utställningsförslaget redovisad ny anslutning till Grisslehamnsvägen flyttas tillbaka till nuvarande läge.
Byggnadsnämnden har i juni 2006 lämnat medgivande till att en ny detaljplan
med önskad byggrätt får upprättas för prövning i samråd med ledningskontoret
och på sökandens bekostnad. Ett program har varit utsänd på samråd under tiden 24 maj – 13 juli 2007. Samrådet resulterade i att den norra delen av förslaget på Norrbyle 5:1 har utgått. Kommunstyrelsen har godkänt samrådsredogörelsen den 14 april 2008 som grund för förslaget.
Planen har varit utställd under tiden 2009-04-21 – 2009-05-19. Sju yttranden
har inkommit varav fem är utan erinran.

Justerandes sign
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer och
föreslår i skrivelse 2009-07-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna den utställda detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om antagande
enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 245 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-07-08.
_________

Justerandes sign
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Dnr KS07-546 214

Godkännande och antagande av detaljplan för Storsten-Vingelebacke,
fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen för Storsten-Vingelebacke och överlämna den till
kommunfullmäktige för beslut om tagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Storsten-Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i
Norrtälje-Malsta församling.
Bakgrund
Planförslaget har tagits fram som verksamhetsområde mellan rv 76 och kommande Västra väg. Avsikten med detaljplanen är att reglera tillkomsten av
verksamheter med inslag av handel, kontor och befintliga bostäder i en större
exploatering av området Storsten-Vingelebacke. I kommunens översiktsplan är
marken anvisad till småindustri, service och boende och föreslås nu till en viss
del upplåtas till företag som idag bedriver sin verksamhet inom Norra industriområdet och vars ägare kan tänkas medverka till att förändra Baldersgatans karaktär av industrigata till en funktionell och säkerhetsmässigt mer tilltalande
stadsgata.
Planförslaget har varit utställt under tiden 14 april – 12 maj 2009. Elva yttranden har inkommit, av vilka fyra är utan erinran.
forts

Justerandes sign
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer och
föreslår i skrivelse 2009-08-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen för Storsten-Vingelebacke och överlämna den till kommunfullmäktige
för beslut om tagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-17.
_________
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Dnr KS07-1571 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheterna Herräng
1:69, del av 1:124 samt 1:365 i Häverö församling
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar:
att i tjänsteyttrande 2009-08-17 stryka följande mening: ”Campingstugorna får
ej styckas av till enskilda fastigheter eller ingå i en nyttjanderättsförening för
boende,”
att godkänna förslaget till detaljplan med ovanstående ändring och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.

2.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheterna Herräng 1:69, del av 1:124 samt 1:365 i
Häverö församling.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har godkänt att en detaljplan med det aktuella syftet får
upprättas. Planen innebär att den pågående hamn- och campingverksamheten
befästes i detaljplanen och möjlighet att utöka campingverksamhet med fler
campingstugor samt att tillåta uppförandet av en servicehall i områdets södra
del.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Erinringar har lämnats av Länsstyrelsen och bygg- och miljönämnden på att
ytterligare kompletteringar och utredningar vad gäller framförallt markföroreningarna i området. Bygg- och miljönämndens önskemål om kompletteringar
gällande markföroreningarna tillgodoses fullt ut. I och med att bygg- och miljönämnden är tillgodosedd fullt ut bedöms Länsstyrelsens önskemål om ytterligare utredningar och riskbedömningar inte vara nödvändiga.
Planförslaget har varit utställt under tiden 2009-04-21 – 2009-05-19. Sex yttranden har inkommit av vilka fyra är utan erinran.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 247 bifallit Kjell Janssons
yrkande att i tjänsteyttrande 2009-08-17 stryka följande mening: ”Campingstugorna får ej styckas av till enskilda fastigheter eller ingå i en nyttjanderättsförening för boende,” i övrigt enligt ledningskontorets förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – bifall till tjänstemannaförslaget 2009-08-26.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS09-1191 107

Begäran från Roslagsbostäder AB och Arholma i Norrtälje Fastighets AB
om fusionering av bolagen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka att fusionering sker av Roslagsbostäder AB och Arholma i Norrtälje Fastighets AB.
Bakgrund
Roslagsbostäder AB har förvärvat Arholma i Norrtälje Fastighets AB innehållande fastigheten Ankan 2. Norrtälje Kommunhus AB har även godkänt
kalkylen för att bygga bostadsrätter.
Begäran har nu kommit från Roslagsbostäder och Arholma i Norrtälje Fastighets AB om fusionering av bolagen för att förenkla administrationen.
Norrtälje Kommunhus AB har 2009-09-02, § 41 tillstyrkt fusionering av
Roslagsbostäder AB och Arholma i Norrtälje Fastighets AB.
Ny tjänsteskrivelse
Föreligger ny tjänsteskrivelse med rättelse av skrivfel – bostadsrätter ändras till
hyresrätter.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 263 föreslagit enligt Norrtälje Kommunhus AB:s förslag 2009-09-02, § 41.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) gällande information
och förebyggande arbete mot främlingsfientliga och nazistiska organisationer
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till val- och demokratinämndens yttrande avslå första attsatsen i motionen,
att tillstyrka andra att-satsen på så sätt att uppdra till val- och demokratinämnden arrangera en konferens om främlingsfientliga gruppers verksamhet och
den aktuella situationen i Norrtälje kommun,
att avslå tredje att-satsen med hänvisning till att kostnaderna täcks inom valoch demokratinämndens budget,
att uppmana samtliga politiska partier, nämnder, förvaltningar och kontor att
utveckla dialogen med våra kommuninnevånare.
Bakgrund
Kristian Krassman (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, § 274 inlämnat en motion gällande information och förebyggande arbete mot främlingsfientliga och nazistiska organisationer och föreslår
kommunfullmäktige att uppdra till val- och demokratinämnden att ta fram en
informationskampanj kring dessa främlingsfientliga och nazistiska organisationer som är verksamma i vår kommun, att uppdra till val- och demokratinämnden planera och genomföra utbildningsinsatser för anställda inom kommunen som kan komma i kontakt med dessa främlingsfientliga och nazistiska
organisationer samt att anslå medel till val- och demokratinämnden så att detta
kan genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen remitterades till val- och demokratinämnden för yttrande.
Val- och demokratinämnden har vid sammanträde 2009-08-20, § 39 föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå första att-satsen i motionen. Val- och demokratinämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker
andra att-satsen på så sätt att ge val- och demokratinämnden i uppdrag att arrangera en konferens om främlingsfientliga gruppers verksamhet och den aktuella situationen i Norrtälje kommun. Tredje att-satsen föreslår nämnden att
fullmäktige avslår med hänvisning till att detta skall ske inom nämnda budget.
Slutligen föreslår nämnden att kommunfullmäktige beslutar att – i syfte att
motverka odemokratiska och främlingsfientliga störningar i vårt samhälle –
uppmana samtliga politiska partier, nämnder, förvaltningar och kontor att utveckla dialogen med våra kommuninnevånare.
Politisk beredning
Val- och demokratinämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-0902, § 264.
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 208

15

Dnr KS09-1252 291

Uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
- under förutsättning att beslut om godkännande fattas av kultur- och fritidsnämnden samt barn- och skolnämnden –
att anslå 25 mkr i investeringsmedel för uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo, Norrtälje kommun,
att finansiering sker med egna medel samt
att uppdra till ledningskontoret att justera kultur- och fritidsnämndens samt
barn- och skolnämndens budget för den uppkomna internhyresökningen för
2010 och 2011.
Bakgrund
Uppförande av ny sporthall i Rimbo har funnits på agendan under en längre
tid. Projektet förekommer i kommunfullmäktiges stimulanspaket med ambitionen att det skall igångsättas under år 2009 samt färdigställas under år 2010.
Syftet är att uppföra en ny sporthall i Rimbo som klarar krav från svenska
handbollsförbundet avseende handbollspel i damernas högsta division.
Strävan är att en publikkapacitet om 300-500 sittande skall uppnås och att utrymme för servering skall finnas.
Sporthallen kommer att byggas på plats där Bålbroskolans nuvarande gymnastikbyggnad står vilken alltså rivs i samband med hallbygget. Sporthallen skall
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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utrustas för såväl skolans som de lokala idrottsklubbarnas behov. Målet är att
inför höstterminen 2010 uppvisa en hallbyggnad väl lämpad för tävlingsspel i
såväl handboll som andra sporter samtidigt som hallen skall vara lämplig för
skolans behov.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-09-02 beskrivit ärendets omfattning, tidplaner, kalkyler m m och föreslår kommunstyrelsen besluta
- under förutsättning att beslut om godkännande fattas av kultur- och fritidsnämnden samt barn- och skolnämnden – att anslå 25 mkr i investeringsmedel
för uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo, Norrtälje kommun,
att finansiering sker med egna medel samt att uppdra till ledningskontoret att
justera kultur- och fritidsnämndens samt barn- och skolnämndens budget för
den uppkomna internhyresökningen för 2010 och 2011. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att delegera till tekniska chefen att godkänna förfrågningsunderlaget och att anta entreprenör.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 273 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-02. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej
i beslutet.
Beslutande sammanträde
Yrkande:
Olle Jansson (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) – I första hand återremiss av förslaget – I andra hand deltar ej socialdemokraterna och vänsterpartiet i beslutet.
Kjell Jansson (M) – avslag på återremissyrkandet, bifall till arbetsutskottets
förslag med tilläggsyrkandet att följande att-sats strykes - att delegera till tekniska chefen att godkänna förfrågningsunderlaget och att anta entreprenör, i
övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
forts
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell
Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 209

18

DnrKS09/718 214

Godkännande och antagande av detaljplan för fastigheterna
Stomnarö 1:84, 1:85. 1:86 och 1:87 i Länna församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut anta
densamma.
Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt för rubricerade
fastigheter från 120 kvm till 200 kvm byggnadsyta. Motivet är ökad boendestandard i samband med anslutning av en av fastigheterna till det kommunala
avloppsnätet.
Planområdet är beläget intill Bastuviken på sydvästra delen av Östra Stomnarö.
Planförslaget har varit ute på samråd och sex yttranden har inkommit utan erinra. Bygg- och miljönämnden skriver i sitt yttrande att alla fastigheter i planen
skall ansluta sig till kommunens VA-nät.
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning beslutade 2009-01-27 att sökanden
på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret skulle få pröva frågan
om utökad byggrätt.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-06-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna detaljplanen och med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut
anta densamma.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 248 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-17.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS09-955 214

Yttrande över planprogram för Ljusterö, Österåkers kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat yttrande till Österåkers kommun undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Österåkers kommun har remitterat ett planprogram för Ljusterö för yttrande.
Ljusterö planprogram är ett strategiskt planeringsförslag för framtida markanvändning av Ljusterö. Programmet vill ge möjlighet till en långsiktig hållbar
utveckling av Ljusterö avseende fler permanentboende, vilket i sin tur kan ge
underlag för bättre infrastruktur och service.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-06-25 lämnat synpunkter i ärendet och
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 249 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-25.
________
Expedieras:
Österåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Förfrågan om ändring av detaljplan för fastigheten Svartnö 7:1 i Länna
församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att medge sökanden att på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret
pröva en ändring av detaljplanen för fastigheten Svartnö 7:1, detta under förutsättningen att vatten- och avloppsförsörjningen kan ordnas på av bygg- och
miljönämnden godtagbart sätt.
Bakgrund
Fastighetsägarna Björn Westerholm och Fredrik Westerholm har inkommit
med ansökan om planändring för fastigheten Svartnö 7:1. Avsikten är att dela
Svartnö 7:1 i tre fastigheter.
Ärendet har behandlats av kommunens tjänstemannaberedning i planfrågor där
man anser att framställningen om att en ändring av detaljplan för fastigheten
Svartnö 7:1 är förenligt med 4 kap MB med hänvisning till att det är en komplettering av befintlig bebyggelse samt att inga nya områden tas i anspråk som
kan försämra förutsättningarna för ett rörligt friluftsliv.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-06-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att medge sökanden att på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret pröva en ändring av detaljplanen för fastigheten Svartnö 7:1, detta under
förutsättningen att vatten- och avloppsförsörjningen kan ordnas på av byggoch miljönämnden godtagbart sätt.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 250 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-16.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-210 214

Förfrågan om upprättande av detaljplan för fastigheterna Singö-Tranvik
2:2 och 5:2 i Singö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att medge sökanden att på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret
pröva upprättande av detaljplan för fastigheterna Singö-Tranvik 2:2 och 5:2 i
Singö församling, detta under förutsättning att vatten och avloppsförsörjningen
kan ordnas på av bygg- och miljönämnden godtagbart sätt. Planens omfattning
och utformning ska prövas i samråd med ledningskontoret och avgöras i den
kommande planprocessen.
Bakgrund
I fastigheten Singö-Tranvik 2:2 och 5:2 ingår huvudbyggnad med diverse tillbyggnader, ladugård, sjöstuga, båthus samt 97 ha skog och impediment. På
gården finns idag får och tidvis även hästar. I framtiden är det tänkt att verksamheten ska utökas och tillsammans med skogen ge inkomst till gården. På
lång sikt önskas verksamheten utökas med uthyrning av båtar och lokler, fiske
m m.
Man vill uppföra ca 24 fritidshus centralt på redan förvanskad mark så att
stränder bevars för allmänhetens bruk. Det är tänkt att fritidshusen ska bilda en
naturlig förlängning av intilliggande samhälle, Singö-Söderby.
Ärendet har behandlats av kommunens tjänstemannaberedning i planfrågor där
man ställer sig positiv till en prövning av upprättande av detaljplan för fastigheterna Singö-Tranvik 2:2 och 5:2 i Singö församling under förutsättning att
omfattning och lokalisering samråds med ledningskontoret samt att en för
bygg- och miljönämnden godtagbar lösning för vatten- och avloppsförsörjningen kan ordnas.
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-06-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att medge sökanden att på egen bekostnad och i samråd med ledningskontoret pröva upprättande av detaljplan för fastigheterna Singö-Tranvik 2:2 och
5:2 i Singö församling, detta under förutsättning att vatten och avloppsförsörjningen kan ordnas på av bygg- och miljönämnden godtagbart sätt. Planens omfattning och utformning ska prövas i samråd med ledningskontoret och avgöras
i den kommande planprocessen.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 251föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-17.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Förfrågan om planändring för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje
stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att tillstyrka förfrågan om planändring för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje stad
Bakgrund
Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB har inkommit med en ansökan om planändring av fastigheten skogen 1 i Norrtälje-Malsta församling. Detta för att
möjliggöra utbyggnad av 60 bostadsplatser med tillhörande verksamhetslokaler samt att bygga ut fängelsemuren ca 500 meter.
Området som planändringen gäller ligger helt inom nuvarande detaljplan där
ställningstagande redan har skett för användning av området. Området som avses exploateras är idag ej byggbar mark som består av skog och berg.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-07-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillstyrka förfrågan om planändring för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje-Malsta församling.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 252 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-07-08.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-881 536

Yttrande till SL gällande förstudie – Roslagsbanan kapacitetsförstärkning
inklusive dubbelspår etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
SL har arbetat fram en förstudie för kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan.
Det som föreslås är utbyggnad av dubbelspår längs vissa sträckor, översyn av
korsnings- och bytespunkter, åtgärdande av signalsystem m m. Målet är att
åstadkomma mindre störningskänslighet samt tätare trafik med styva tidtabeller (exempelvis fasta minuttal en gång i kvarten).
Norrtälje kommun har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad
förstudie.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-06-29 lämnat synpunkter i ärendet och
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-06-29
________
Expedieras:
SL
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 09-933 011

Yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2010-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsstyrelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Länsstyrelsen har remitterat rubricerade plan för yttrande. Yttrandet skall vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2009.
Föreslaget yttrande har koordinerats mot det gemensamma från Nordost och
övrigt baserats på tidigare yttrande gällande statens planering av infrastruktur.
Synpunkter har inhämtats från tekniska kontoret.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-03 lämnat synpunkter i ärendet och
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 254 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-03.
_________
Expedieras:
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-1036

Upphävande av del av detaljplan för fastigheten Glyxnäs 3:15 i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslag till upphävande av del av detaljplan för fastigheten Glyxnäs 3:15 för samråd enligt PBL 5:21,
att hos länsstyrelsen ansöka om upphävande av 113 § Byggnadslagen inom det
aktuella planområdet för berörd del av fastigheten Glyxnäs 3:15.
Bakgrund
Långviksbyns samfällighetsförening har gemensamt med ägarna till fastigheten Glyxnäs 3:15 ansökt om att detaljplanen ska upphävas för en del av fastigheten.
Den föreslagna planändringen syftar till att cirka 1 600 kvadratmeter av grönområdet inom detaljplanen ska kunna överföras till fritidsfastigheten Glyxnäs
3:65 som ligger utanför detaljplanen. Detta innebär att denna del av grönområdet övergår till enskild tomtmark.
Ärendet behandlades och tillstyrktes av kommunstyrelsens tjänstemannaberedning i planfrågor. Ett upphävande av del av detaljplanen bedöms inte medföra
någon betydande miljöpåverkan.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-07-27 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till upphävande av del av detaljplan för fastigheten
Glyxnäs 3:15 för samråd enligt PBL 5:21,
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att hos länsstyrelsen ansöka om upphävande av 113 § Byggnadslagen inom det
aktuella planområdet för berörd del av fastigheten Glyxnäs 3:15.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 255 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-07-27.
__________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Godkännande av program med tillhörande samrådsredogörelse gällande
fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund för
det fortsatta planarbetet,
att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt PBL 5:20.
Bakgrund
Detaljplanen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra femton enbostadshus med tillhörande uthus på del av fastigheten Nysättra 11:25. De föreslagna tomterna grupperas på ömse sidor av en planerad lokalgata som leder
från allmän väg och in i området. Området och dess bebyggelse nås via befintlig enskild väg som endast trafikeras av boende i området.
Programmet har varit utsänt på samråd under tiden 2007-05-17 – 2007-07-06.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-07-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet med tillhörande samrådsredogörelse som grund
för det fortsatta planarbetet, att godkänna upprättat förslag till detaljplan för
samråd enligt PBL 5:20.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-07-15.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-1189 252

Förvärv av fastigheten Norrtälje Tälje 2:45
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att förvärva delar av fastigheten Norrtälje Tälje 2:45 för en köpeskilling av
2.350.000 (tvåmiljonertrehundrafemtiotusen) kronor.
Bakgrund
Fastigheten Norrtälje Tälje 2:45 ägs idag av en privatperson.
Den planlagda dragningen av Västra vägen gör att vägområdet både för Västra
vägen samt för en ny lokalgata hamnar på fastigheten. Dessutom ligger det befintliga bostadshuset för nära det planerade vägområdet och kommer inte längre att kunna nyttjas när Västra vägen byggs.
Den nya detaljplanen för Storsten-Vingelebacke är tänkt att möjliggöra för
industrietableringar. Industrimark är föreslagen på fastigheten.
Rubricerade förvärv är nödvändigt för att de pågående planerna för Västra vägen och Storsten-Vingelebacke skall kunna genomföras.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att förvärva delar av fastigheten Norrtälje Tälje 2:45 för
en köpeskilling av 2.350.000 (tvåmiljonertrehundrafemtiotusen) kronor.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 260 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-14.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret/planenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Reglering av mark och utfarter berörande fastigheterna Flygspanaren 2
och 6 m fl
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna upprättat förslag till avtal gällande reglering av mark och utfarter
berörande fastigheterna Flygspanaren 2 och 6 i samband med ombyggnad av
Stockholmsvägen,
att delegera till ledningskontoret att teckna avtal för reglering av mark och utfarter berörande fastigheterna Flygspanaren 3 och 4 som berörs av ombyggnad
av Stockholmsvägen,
att kostnaderna avseende erforderlig nybyggnad av angöringsgata öster om
fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6 som erfordras för ombyggnaden av
Stockholmsvägen på berörd sträcka ska belasta detta investeringsprojekt som
beslutats i särskild ordning,
att intrångsersättning 1,4 mkr avseende fastigheterna Flygspanaren 2 och 6
som är en följd av nybyggnaden av angöringsgatan bakom fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6 ska tillföras investeringsanslaget avseende angöringsgatan.
Bakgrund
Kommunen tecknade 2003-06-30 ett trepartsavtal med ägarna till fastigheterna
Flygspanaren 2 och 6. Tilläggsavtal tecknades 2006-06-13. Avtalet innebar att
kommunen sålde mark med ca 20 meters bredd öster om fastigheterna Flygspanaren 2 och 6.
Ägaren till fastigheten Flygspanaren 2 som också hyrde delar av fastigheten
Flygspanaren 6 reglerade köpeskillingen 300 000 kronor i förskott samt utför
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de omfattande schaktning och iordningställande av den mark som kommunen
sålde enligt avtalet.
Sedermera har kommunen ändrat planerna för området innebärande att en angöringsgata planeras anläggas bakom fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6.
Denna angöringsgata erfordras för att kunna reglera fastigheternas utfarter mot
Stockholmsvägen som krävs för ombyggnaden av Stockholmsvägen med två
norrgående körfält och ett södergående körfält. De ändrade planerna innebär
att ungefär halva bredden av det tidigare överlåtna markområdet erfordras för
angöringsgatan, vilket innebär ett intrång i den pågående affärsverksamheten
avseende båtförsäljning (Yamaha Marine Store).
Därtill innebär detaljplanen för Flygfyrens Handelsområde att ett större intrång
sker på fastigheten Flygspanaren 6 avseende infartsgatan från Stockholmsvägen till handelsområdet än vad det tidigare trepartsavtalet förutsatte. Detta har
dock reglerats separat med ägaren till fastigheten Flygspanaren 6.
Ägaren till fastigheten Flygspanaren 2 har för avsikt att förvärva fastigheten
Flygspanaren 6, vilket är ett villkor för detta avtal.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har 2009-08-14 överlämnat upprättat förslag till avtal gällande reglering av mark och utfarter och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal gällande reglering av
mark och utfarter berörande fastigheterna Flygspanaren 2 och 6 i samband med
ombyggnad av Stockholmsvägen, att delegera till ledningskontoret att teckna
avtal för reglering av mark och utfarter berörande fastigheterna Flygspanaren 3
och 4 som berörs av ombyggnad av Stockholmsvägen, att kostnaderna avseende erforderlig nybyggnad av angöringsgata öster om fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6 som erfordras för ombyggnaden av Stockholmsvägen på berörd
sträcka ska belasta detta investeringsprojekt som beslutats i särskild ordning,
att intrångsersättning 1,4 mkr avseende fastigheterna Flygspanaren 2 och 6
som är en följd av nybyggnaden av angöringsgatan bakom fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6 ska tillföras investeringsanslaget avseende angöringsgatan.
forts
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-08-26, § 261 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-14.
___________
Expedieras:
Ledningskontoret/Lars Härlin
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Yttrande över revisorernas rapport ”Granskning av Intern kontroll”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ledningskontorets yttrande, daterat 2009-08-12, till kommunrevisionen.
Bakgrund
Kommunens revisorer har utfört en granskning genom KPMG rörande kommunens arbete med intern kontroll. Yttrandet skall vara revisionen tillhanda
senast 2009-09-15.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-12 yttrat sig över revisorernas synpunkter rörande arbetet med intern kontroll. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets yttrande till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 265 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-12.
________
Expedieras:
Kommunrevisionen
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Dnr KS09-810 007

Yttrande över revisorernas rapport ”Granskning av kommunens kontroll
av leverantörer”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ledningskontorets yttrande, daterat 2009-08-12, till kommunrevisionen.
Bakgrund
Revisorerna i kommunen har utfört en granskning genom KPMG rörande
kommunens kontroll av leverantörer. Yttrande över rapporten skall vara revisionen tillhanda senast 2009-09-15.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-12 yttrat sig över revisorernas synpunkter i rapporten och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets yttrande till revisorerna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 266 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-12.
_________
Expedieras:
Kommunrevisionen
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Rutin för hantering av VA-anläggningsavgifter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anta rutin för hantering av VA-anläggningsavgifter daterad 2009-08-20.
Bakgrund
Norrtälje kommun kommer att genomföra en omfattande utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Varje fastighetsägare skall betala en VA-anläggningsavgift till kommunen. I
flertalet fall kommer den enskilde att klara kostnaden för VA-anslutning utan
större svårigheter. Vissa fastighetsägare kan dock ha svårigheter att klara att
betala VA-anläggningsavgiften. Kommunen är då skyldig enligt VA-lagen att
under vissa omständigheter fördela avgiften under en period om längst 10 år.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat förslag till rutin för hantering av VAanläggningsavgifter och föreslår i skrivelse 2009-08-20 kommunstyrelsen besluta att anta rutin för hantering av VA-anläggningsavgifter daterad 2009-0820.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 267 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-20.
__________
Expedieras:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 223
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Dnr KS09-349 042

Månadsrapport per juli 2009 för kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna rapporter för de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
Bakgrund
Norrtälje upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Nämnderna och kontoren rapporterar per juli enbart avvikelserapporter.
Prognosen för helåret för kommunstyrelsen uppvisar ett överskott jämfört med
budget om 10,4 mkr inklusive besparingskrav på 10 mkr.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har 2009-08-21 lämnat en helårsprognos per juli för de i
kommunstyrelsen ingående verksamheterna samt gjort en sammanställning av
de prognostiserade avvikelserna för helåret.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporter för
de verksamheter som kommunstyrelsen själv ansvarar för.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-21.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 224

38

Dnr KS09-349 092

Månadsrapport per juli 2009 för kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna månadsrapport för juli 2009,
att fortsatt uppdra åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika underskott, samt att i delårsrapport 2 redogöra för dessa åtgärder,
att fortsatt uppdra åt Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård
och omsorg att i sin tur uppdra åt TioHundra AB att vidta åtgärder för att undvika underskott samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Norrtälje upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut innefattande en helårsprognos alla månader förutom januari, juni och juli. I juli lämnas enbart en helårsprognos och i december rapporteras enbart årets resultat. Nämnderna och kontoren rapporterar per juli enbart avvikelserapporter. Bolagen lämnar delårsrapport per juni som underlag för denna rapport.
Prognosen för kommunen avseende helåret uppvisar ett överskott enligt balanskravet och efter pensionsavsättningar om ca 9 mkr. Prognos enligt balanskrav före pensionsavsättningar uppgår till ca 41 mkr. TioHundra AB lämnar
fortsatt en prognos på – 10 mkr för helåret. De i NKAB-koncernen verksamhetsdrivande bolagen lämnar prognoser på totalt ca 2 mkr över budget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

39
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Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i tagit fram månadsrapport per juli 2009.
Underlag har hämtats från förvaltningar och verksamhetsdrivande bolag. Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-08-21 kommunstyrelsen besluta att
godkänna månadsrapport för juli 2009, att fortsatt uppdra åt de nämnder som
prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika underskott, samt att
i delårsrapport 2 redogöra för dessa åtgärder, att fortsatt uppdra åt Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg att i sin tur uppdra åt
TioHundra AB att vidta åtgärder för att undvika underskott.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-21. Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) – enligt arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (S) med instämmande av Bertil Karlsson (V) - att kommunstyrelsen uppdrar till sitt arbetsutskott att snarast inleda dialog med presidierna/arbetsutskotten i de nämnder och styrelser som redovisar underskott.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
Expedieras:
Kf
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS09-1146 511

Yttrande över remiss av Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på
det statliga vägnätet i Stockholms län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse till Vägverket Region Stockholm, undertecknad av kommunstyrelsens
ordförande med följande ändringar:
Väg 76
Sträcka söder Skebobruk (6)
Kommunens ställningstagande:
Behåll 70 km/tim alt 80 km/tim

Vägverkets förslag
60 km/tim

Sträcka norr Skebobruk (8)
Kommunens ställningstagande:
Behåll 70 km/tim alt 80 km/tim

60 km/tim

Sträcka söder Edsbro (9)
Kommunens ställningstagande:
Behåll 70 km/tim alt 80 km/tim

60 km/tim

Sträcka norr Edebo (12)
Kommunens ställningstagande:
Tillstyrks

Upphävs

Korsning med väg 1101 (13)
vid Lundås
Kommunens ställningstagande:
Tillstyrks
Väg 77
Hela sträckan i (15)
Norrtälje kommun

Justerandes sign

60 km/tim

oförändrad 70 och 50 km/tim

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen
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Kommunens ställningstagande:
Angeläget att Vägverkets föreliggande planer om väg
77 verkställs snarast eftersom vägen är viktig för
näringslivets transporter och arbetspendlingen.
60 km/tim i stället för 50 km/tim, oförändrat 70 km/tim
Reservation
Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Vägverket har remitterat rubricerade förslag för yttrande. Kommunens remisssvar ska vara Vägverket tillhanda senast den 28 september 2009.
Utifrån inriktningen att hastighetsgränser successivt ska anpassas till vägens
säkerhetsstandard och till övriga transportpolitiska mål gör Vägverket en översyn av gällande hastighetsgränser på det statliga vägnätet.
Tidplanen är att i första hand få med lokala hastighetsföreskrifter för de nationella vägarna och riksvägarna under år 2009 och att under år 2010 hantera
primära länsvägar och övriga vägar.
I denna omgång har Vägverket föreslagit förändrade hastighetsgränser för väg
76, 276, 280, 282, 984 samt väg 1113. För väg 77, 278 och 283 föreslås inga
förändringar i nuläget. Vägverket önskar även kommunens yttrande över föreslagen förändring av hastigheten på väg 273 i Sigtuna kommun.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-27 till Vägverket redovisat kommunens ställningstagande i ärendet. Underlag för de ställningstagande som anges i
föreslaget yttrande är de synpunkter som framkom vid möte med Vägverket i
april 2009. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat yttrande som kommunens yttrande i ärendet.
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 270 reviderat och godkänt
ledningskontorets skrivelse 2009-08-12.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Olle Jansson (S) – att justering av texter skall göras enligt dagens diskussion i skrivelse till Vägverket, i övrigt bifall
till arbetsutskottets förslag.
Bertil Karlsson (V) – bifall till Vägverkets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Bertil Karlssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. Därefter
ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell Janssons
m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
_________
Expedieras: Vägverket, tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-805 041

Mål och budget 2010-2012 remissvar, kommunstyrelsekontoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna att kommunstyrelsekontorens synpunkter utgör underlag för det
fortsatta arbetet med budgetförslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-03 att remittera förslag till
Mål och budget 2010-2012 till samtliga nämnder och att nämndernas svar skall
vara ledningskontoret tillhanda senast den 31 augusti 2009.
Budgetremissen har arbetats fram i enlighet med majoritetens inriktning.
Kommunstyrelsens kontor har varit delaktiga i arbetet med förslag till Mål och
budget 2010-2012, men respektive verksamhet inom kontoren har ändå beretts
möjlighet att redovisa konsekvenser och eventuella möjligheter eller risker
med förslaget.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-20 lämnat synpunkter i ärendet och
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att kommunstyrelsekontorens
synpunkter utgör underlag för det fortsatta arbetet med budgetförslaget.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 271 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-20.
__________
Expedieras:
ekonomienheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr KS09-1136 511

Yttrande över remiss av ansökan om säsongsbunden fartbegränsning i
Brevikssundet, Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsstyrelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Bakgrund
Länsstyrelsen har remitterat rubricerade ansökan för yttrande. Remissvaret
skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 10 september 2009.
Ansökan gäller att utöka fartbegränsningen till 7 knop 200 meter norrut mellan
Kapellskärsvägens bro till utfarten från Åkeröfjärden. Sökande är fyra fastighetsägare. Som skäl anförs problem med svall samt olycksrisker. Sökande påtar sig skyltningsansvar. Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Sjöpolisen är
positiva till en utökning vilket även Länsstyrelsen är i sitt förslag till yttrande.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2009-08-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat yttrande som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 272 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-08-19.
_________
Expedieras:
Länsstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

KS § 228
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Dnr KS09-1253 825

Investeringsmedel för anläggande av båtbränsleponton, ny servicebyggnad samt upprustning av befintlig byggnad och bryggor i Norrtälje gästhamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att anslå 4,7 mkr i investeringsmedel för uppförande av ny servicebyggnad
samt renovera befintlig servicebyggnad och upprusta befintliga bryggor samt
att anslå 2,0 mkr i investeringsmedel för anskaffning av bränsleponton med
tillhörande tank och påfyllnadsutrustning,
att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar samt
att uppdra till ledningskontoret att justera för den uppkomna internhyresökningen i 2010 och 2011 års budget.
Bakgrund
Upprustning av gästhamnen har funnits på agendan i några år och ett allmänt
uttryckt önskemål har varit att åter förse Norrtälje hamn med någon form av
påfyllningsmöjlighet av drivmedel. Projektet förekommer i kommunfullmäktiges stimulanspaket med ambitionen att det skall igångsättas under år 2009.
Syftet är att utveckla Norrtälje Gästhamn med möjlighet att erbjuda drivmedelsförsörjning och förbättra nuvarande servicefunktioner. I projektet ingår
även att analysera gästhamnens nuvarande servicebyggnad och bryggor samt
att vidta nödvändiga renoveringsåtgärder på dessa.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret/tekniska kontoret har i skrivelse 2009-09-02 beskrivit ärendets omfattning, tidplaner, ekonomiska kalkyler m m och föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 4,7 mkr i investeringsmedel för uppförande av ny servicebyggnad samt renovera befintlig servicebyggnad och upprusta befintliga
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14
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bryggor samt att anslå 2,0 mkr i investeringsmedel för anskaffning av bränsleponton med tillhörande tank och påfyllnadsutrustning, att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar samt att uppdra till
ledningskontoret att justera för den uppkomna internhyresökningen i 2010 och
2011 års budget, att delegera till tekniske chefen att godkänna förfrågningsunderlag och att anta entreprenör.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2009-09-02, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2009-09-02.
Beslutande sammanträde
Yrkande:
Kjell Jansson (M) – att sista att-satsen stryks - att delegera till tekniska chefen
att godkänna förfrågningsunderlaget och att anta entreprenör, i övrigt bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kjell Janssons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
__________
Expedieras:
Ekonomienheten
Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14
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Dnr Ks 09-26 532

Genomförande och finansieringsavtal avseende åtgärder på Hargshamnsbanan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
1.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna genomförande- och finansieringsavtal avseende åtgärder på
Hargshamnsbanan,
att avsätta 500 tkr i 2010-års driftbudget för åtgärder som enligt avtalet ska
finansieras av Norrtälje kommun

2.

Kommunstyrelsen beslutar:
att uppdra till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson att för
Norrtälje kommun underteckna avtalet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2009-01-12 att godkänna avsiktsförklaring gällande
upprustning av Hargshamnsbanan samt uppdrog åt kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Berit Jansson att underteckna densamma.
Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att Dannemora Magnetit AB har för
avsikt att uppta gruvdrift i Dannemora gruva. En upprustning av järnvägssträckan Örbyhus-Hargshamn är nödvändig för att klara det behov av malmtransporter som uppstår. Hargs Hamn AB planerar en fördjupning av farleden
och Holmen Paper AB har planer på en ombyggnad och utökning av pappersbruket i Hallstavik.
Förslag till avtal har nu framtagits. Den totala investeringen är beräknad till
110 mkr. Avtalet innebär för Norrtälje kommun marginella investeringar beräknade till maximalt 500 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-14

48

KS § 229 forts
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2009-09-10 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna genomförande- och finansieringsavtal avseende åtgärder på Hargshamnsbanan, att avsätta 500 tkr i 2010-års driftbudget för åtgärder som enligt avtalet ska finansieras av Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson att för Norrtälje kommun underteckna
avtalet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr Ks 09-1162 108

Yttrande till Länsrätten angående överklagande av finanspolicy, finansinstruktion och antagande av delegationsordning
Beslut
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsrätten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 juni 2009 om ”Revidering av finanspolicy, finansinstruktion samt antagande av delegationsordning
för ekonomi och finansverksamheten”. Beslutet har överklagats av Birger
Johnsson, Norrtälje. Tillika har kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om
”Antagande av finansinstruktion” överklagats.
Länsrätten har begärt yttrande senast den 16 september 2009.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har 2009-09-14 upprättat ett förslag till yttrande och föreslår
på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsrätten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
2009-08-26 och 2009-08-19.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09-55 002

Anmälan om delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.
Bil 1
Dnr KS 09-9 002
Förköpsrätt vid försäljning av fastigheter vecka 32-35, 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin
Bil 2
Dnr KS09-10 002
Förköpsrätt vid försäljning av hyresfastigheter vecka 32, 2009, mark- och exploateringschef Lars Härlin
Bil 3
Dnr 09-548 002
Delegationsbeslut gällande köpekontrakt, avtal om lägenhets och jordbruksarrende m m , mark- och exploateringschef Lars Härlin april-juni 2009
Bil 4
Dnr KS09-122 002
Yttrande till Försvarsmakten ang ansökan till hemvärnet, räddningschef Jan
Eriksson
Bil 5
Dnr KS09-1235 002
Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia, bitr kommundirektör
Tommie Eriksson
Bil 6
Dnr KS07-892 051
Avtalsförlängning ”Biblioteksmedia” Förlagett Sverige HB
”
”
BTJ Sverige AB
”
”
Boktjänst Sverige AB
”
”
Adlibris AB
upphandlingschef Henning Rickardsson
Bil 7
Dnr KS09-726 055
Upphandling av personaltjänster, upphandlingschef Henning Rickardsson
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna
Veolia Vatten; Månadsrapport för juli månad från driftentreprenad för vattenoch avloppsverksamhet i Norrtälje kommun
Veolia Vatten; Kvartalsrapporter för avloppsreningsverken i Norrtälje kommun
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

