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Plats och tid

Komrminluiset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18,20

Beslutande

Enligt

Övriga deltagande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Falk(S)

Justeringens
plats och tid

rCommunstyrelsekontoret tisdagen den 4 juni 2013.

Underskrift

Sekreterare ,

förteckning

Paragrafer 80-109
Eva Kutscher

Ordförande . . . . 1 ^ ! %

Justerande . . G ^ t > ^ . . . .
Ulrika Falk

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum for
anslags uppsättande

Förvaringsplats
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ÅÖ/3
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Närvarolista/om röstnings protokoll
Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

Namn

LEDAMÖTER
Kjell Jansson (ordf)
Mats Hultin
Bino Drummond
Ann S Pihlgren
Åke Malmström
Berit Jansson (1 :a vice)
Hans Andersson
Ulrika Falk (2:avice)
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Kerstin Bergström
Catarina Wahlgren
Mats Wedberg
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Göran Pettersson
Lotta Lindblad-Söderman
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KS § 80
Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar:
att utse Ulrika Falk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
att justeringen äger rum på kommunstyrelsekontoret tisdagen den 4 juni 2013.

Justerandes sign

Utdrag sb estyrkande
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Dnr KS 2007-1781

4

214

Godkännande och antagande enligt ÄPBL 5:29 - Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgården i Blidö församling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av ÄPBL 5:29 anta detaljplan för fastigheten Blidö 1:517,
Haraldsgård i Blidö församling.

Bakgrund
Planens syfte är att pröva lämpligheten av ny bostadsbebyggelse med 13
enbostadshus i anslutning till den ursprungliga bebyggelsen för barnkolonin Haraldsgård. Från kolonin föreslås även att två bostadstomter med befintliga bostadshus avstyckas. Barnkolonins huvudbyggnad med komplementbyggnader avses i första hand tas i anspråk för vandrarhem men kan
alternativt användas för boende.
Detaljplanen, som nu ska antas har tidigare varit ute på plansamråd mellan
den 22 maj och den 4 juli 2008, samråd mellan den 30 augusti och 15 oktober 2010 samt utställning mellan den 21 juni och 16 augusti 2011.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna
detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt ÄPBL 5:29.

Justerandes sign

0*3

r

Utdragsbestyrkande
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KS § 81

5

Dnr K S 2007-1781 214 (forts)

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 151, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 82

Dnr K S 13-011 003

Antagande av styrdokument för TioHundraprojektet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den lydelse av styrdokument för TioHundraprojektet där sjukvårdsoch omsorgsnämndens yttrande från den 30 maj 2013 har inarbetats i
kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj 2013.

Bakgrund
Den 1 januari 2006 inleddes samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting i det så kallade TioHundraprojektet. Den 17 december
2012, § 226, beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att se över och föreslå ändringar i TioHundraprojektets styr-dokument.
Med hänvisning till uppdraget har Norrtälje kommun och Stockholms Läns
landsting sett över och tagit fram förslag till reviderade styrdokument i TioHundraprojektet. Utgångspunkt för översynen har varit att uppdatera dokumenten utifrån den utveckling av samarbetet, som skett under de åren som projektet pågått samt utifrån ändringar i kommunallagen (1991:900), K L , och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, L O U , som trädde i kraft den 1 januari 2013.
Förslaget till revideringar av styrdokumenten har överlämnats till sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje kommun för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslå i skrivelse daterad den 13 maj 2013 att kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokument för TioHundraprojektet, bilagda
kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 13 maj 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 13-011 003

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 155, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 13
maj 2013. Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet med hänvisning till att ärendet behandlas på sjukvårds- och omsorgsnämndens sammanträde, som äger rum den 30 maj 2013.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 30 maj 2013. De
beslutade att anta sjukvårds- och omsorgskontorets yttrande från den 22
maj 2013 och socialdemokraternas yrkande som sitt eget yttrande till
kommunstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Beslutande sammanträde

Yrkanden
Kjell Jansson (M) med instämmande av Ulrika Falk (S) - att anta den lydelse
av styrdokument för TioHundraprojektet där sjukvårds- och omsorgsnämndens
yttrande från den 30 maj 2013 har inarbetats i kommunstyrelsekontorets förslag från den 13 maj 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

Juste rändes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 83

Dnr K S 13-721 111

Antagande av valdistriktindelning för Norrtälje kommun
Beslut
Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun och överlämna det
till länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande enligt val- och förtroendemannanämndens förslag från den 22 april 2013, § 14.

Bakgrund
Inför varje val ska en översyn av valdistrikten göras. V i d översynen inför valen
2014 har kommunstyrelsekontoret funnit att några distrikt i södra delarna av
kommunen är för stora och ett antal i norra delarna är för små. Med anledning
härav har kommunstyrelsekontoret tagit fram ett förslag om ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje kommun för Överlämnande till länsstyrelsen i
Stockholms län för fastställande.
Val- och förtroendemannanämnden beslutade den 22 april 2013, § 14, att föreslå att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsekontorets förslag från den 10
april 2013 om ändrad valdistriktsindelning inför valen 2014.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta ändrad valdistriktsindelning i Norrtälje
kommun och Överlämna det till länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande
enligt val- och förtroendemannanämndens förslag från den 22 april 2013, § 14.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 156, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2013.
Juste rändes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 84

Dnr K S 13-740 206

Antagande av taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen anta taxa (Norrtälje kommun, Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa) för bygg- och
miljönämndens verksamhet inom plan- och bygglagen, bilagd kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013,

att

taxan ska gälla från och med den 1 juii 2013,

att

timavgiften fastställs till 1 175 kr i 2013 års nivå, att gälla från och med
den 1 juli 2013,

att N-faktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1.2, att gälla från och med den
1 juli 2013,
att timavgiften för vaije kalenderår (avgiftsår) höjs med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2013 samt
att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att gälla från och med den
1 juli 2013 förutom i de delar som rör brandfarlig vara.

Bakgrund
Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag, som har medfört att kommunerna fått nya uppgifter att hantera. För att täcka kostnaderna för dessa
uppgifter antog kommunfullmäktige en ny taxa den 4 april 2011, § 127.1 samband med beslutet om ny taxa beslutades även att en uppföljning skulle ske
och att eventuella korrigeringar av taxan skulle genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreliggande förslag till taxa innebär smärre korrigeringar samt förtydliganden
om vad som gäller för bland annat kartproduktion. Ändringen innebär också
förändrat/förenklat sätt att beräkna reduktionen för ärenden som lämnas in via
e-tjänst.
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet den 18 april 2013, § 36. De föreslår bland annat att kommunfullmäktige antar föreslagen taxa.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
anta taxa (Norrtälje kommun, Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa) för bygg- och miljönämndens verksamhet inom plan- och bygglagen, bilagd kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, att taxan ska
gälla från och med den 1 juli 2013, att timavgiften fastställs till 1 175 kr i 2013
års nivå, att gälla från och med den 1 juli 2013, att N-faktorn i Norrtälje kommun fastställs till 1.2, att gälla från och med den 1 juli 2013, att timavgiften för
vaije kalenderår (avgiftsår) höjs med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram
till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013 samt att tidigare taxa enligt plan- och bygglagen upphör att
gälla från och med den 1 juli 2013 förutom i de delar som rör brandfarlig vara.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 maj 2013, § 157, föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från
den 29 april 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av köpekontrakt för förvärv av mark för nytt kulturhus i
Norrtälje
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar inte i
beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Stiftelsen Motormuseet Pythagoras försäljer en del av
fastigheten Verkstaden 18 i enlighet med köpekontraket.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret och kultur- och fritidskontoret har tillsammans
utarbetat ett förslag till lokalisering av före detta Roslagsmuseet. Förslaget är
att ett nytt kulturhus, Norrtälje Kulturhus, som ska uppföras vid Galles gränd i
Norrtälje, ska inrymma nya Roslagens Museum och Norrtälje konsthall.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte förslaget den 22 november 2012, § 89
och kommunstyrelsen avsatte investeringsmedel vid sammanträde den 4
februari 2013, § 28. Avsikten är att kulturhuset ska byggas på en del av
fastigheten Verkstaden 18, som ägs av Stiftelsen Motormuséet Pythagoras.
Stiftelsen erhöll fastigheten genom en gåva. I gåvobrevet anges att gåvotagaren
inte far överlåta fastigheten eller del av den utan godkännande av kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 30 april 2013 att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt avseende
förvärv av del av fastigheten Verkstaden 18 till en köpeskilling av 2000 (tvåtusen) kronor per kvm BTA, dock minst 1.100.000 (enmiljonetthundra-tusen)
kronor. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Stiftelsen Motormuseet Pythagoras försäljer en del av fastigheten Verkstaden 18 i
enlighet med köpekontraket.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

