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Sammanträdesdatum

2015-04-13
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommmunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 18.01-18.22

Beslutande

Ledamöter

Berit Jansson (C), ordförande
Conny Andersson (S), tjg. ersättare
Olle Jansson (S)
Hanna Stymne Bratt (S)
Kerstin Bergström (S), tjg. ersättare
Margareta Lundgren (S)
Anders Olander (C)
Ingrid Landin (MP)

Kjell Jansson (M)
Bino Drummond (M)
Mats Hultin (M)
Lotta Lindblad Söderman (M)
Karin Karlsbro (FP)
Catarina Wahlgren (V)
Ingmar Ögren (SD), tjg. ersättare

Ersättare

Carina Jansson (C)
Tommy Lundqvist (N)
Mats Wedberg (MP)
Stina Berg (M)
Henrik Hedensiö (M)
Bo Wetterström (M)
Anders Fransson (ROOP)

Övriga närvarande

Per Nordenstam, kommundirektör
Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Mikael Forssander, sekreterare
Annica Johansson, Finanschef § 57

Justerare

Kjell Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret den 22 april

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Mikael Forssander

Ordförande

Justerare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-13

Datum då anslaget sätts upp

2015-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-05-15
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 57

Dnr 1213-20

Ändringar i föredragningslistan...............................................................................3
§58

Dnr 2014-002807 003

§59

Dnr 2014-002733 003

§60

Dnr 2015-000220 042

Revidering av reglemente Kommunala pensionärsrådet (KPR )...........................4
Revidering av reglemente Kommunala Handikapprådet (KHR)............................5
Årsredovisning (bokslut/verksamhetsberättelse) 2014 för Norrtälje
kommun och kommunkoncernen................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
§61

Dnr 2015-000306 042

Verksamhetsberättelse (årsredovisning/bokslut) 2014 för
kommunstyrelsen............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
§62

Dnr 2015-000171 042

Ekonomisk månadsrapport för kommunen och bolagen 2015Fel! Bokmärket är inte def
§63

Dnr 2015-000172 042

Ekonomisk månadsrapport 2015 för kommunstyrelsenFel! Bokmärket är inte definieral
§64

Dnr 2015-000343 041

Investering 2015 - IT ..............................................................................................12
§ 65

Dnr 2015-000029 261

Anläggningsarrende på del av fastigheten Räfsja 1:7Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 66

Dnr 2015-000030 261

Anläggningsarrende Kvisthamrabacken (Tälje 4:60)Fel! Bokmärket är inte definierat.
§67

Dnr 2014-001165 255

Tälje 5:46 m.fl. Rätt att lägga ned optifiberkablar inom KvisthamraFel! Bokmärket är int
§ 68

Dnr 2014-002320 430

Remiss inom vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistriktFel! Bokmärket är ir
§69

Dnr 2015-000122 430

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion,
Dnr HAV 3563-14......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 70

Dnr 2015-000032 002

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2 0 15 .................................. 19
§71

Dnr 1241-90

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen...................................................... 20
§ 72

Dnr 2015-000242 041

Investering 2015 - Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och
Herrängs samhällen................................................................................................21
§73

Dnr 2012-000263 214

Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i
Norrtälje s ta d ...........................................................................................................22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-13«Datum»
Kommunstyrelsen

Dnr 1213-20

§ 57

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna i föredragningslistan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Berit Jansson (C) yrkar att ärende 16, planbesked, ändring av
detaljplan för fastigheten Falken 8 i Norrtälje stad, utgår från
föredragningslistan och att ett ärende tillkommer, Rättelse av plankarta,
Detaljplan för fastigheten Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje
stad, som ordföranden föreslår behandlas som ärende 20 på
föredragningslistan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Berit
Janssons yrkanden och finner att styrelsen säger ja.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Dnr 2014-002807 003

Revidering av reglemente Kommunala pensionärsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2015, till
reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgsnämnden, har vid sammanträde den 4 december
2014, § 131, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet. Ändringarna
beror dels på att nämnden har bytt namn, dels behöver antal ledamöter
utökas eftersom även teknik- och klimatnämnden ska utse representant, dels
önskar man kunna inrätta arbetsutskott/beredningsorgan för att fa en
snabbare hantering. Vad gäller formaliserandet av rådets rätt att inrätta ett
arbetsutskott och vilka ledamöter som ska ingå, föreslår
kommunstyrelsekontoret en mindre detaljerad skrivning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 60, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2015.
Sjukvårds-och omsorgsnämndens beslut den 4 december 2014, § 131 med
tillhörande tjänsteutlåtande 17 november 2014, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsekontorets förslag, den 9 mars 2015, till ändring i
reglementet.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommunsförfattningssamling.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Kommunala pensionärsrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 2014-002733 003

Revidering av reglemente Kommunala Handikapprådet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2015, till
reviderat reglemente för kommunala handikapprådet.
Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgsnämnden, har vid sammanträden den 4 december
2014, § 132, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av reglemente för kommunala handikapprådet. Ändringarna beror
dels på att rådet har bytt namn, dels behöver antal ledamöter utökas eftersom
även teknik- och klimatnämnden ska utse representant, dels önskar man
kunna inrätta arbetsutskott/beredningsorgan för att få en snabbare hantering.
Vidare föreslår nämnden att kommunala handikapprådet byter namn till
rådet för funktionshinder. Vad gäller formaliserandet av rådets rätt att inrätta
ett arbetsutskott och vilka ledamöter som ska ingå, föreslår
kommunstyrelsekontoret en mindre detaljerad skrivning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 61, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2015.
Sjukvårds-och omsorgsnämndens beslut den 4 december 2014, § 131 med
tillhörande tjänsteutlåtande 17 november 2014, inklusive bilaga.
Kommunstyrelsekontorets förslag, den 9 mars 2015, till ändring i
reglementet.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Kommunala pensionärsrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000220 042

§60

Årsredovisning 2014 för Norrtälje kommun och
kommunkoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning 2014 för
Norrtälje kommun.
2. Renhållningsverksamhetens överskott avsätts till framtida
återställande av Häverö, Björkholmen och Salmunge
avfallsanläggning, med totalt 2 585 tkr.
3. Renhållningens totala fonder motsvarande 21 244 tkr (tippfond 13
462 tkr och driftfond 7 782 tkr) omklassificeras i sin helhet till
avsättning för framtida återställande av avfallsanläggningar.
4. VA-verksamhetens driftfond upplöses med 3 754 tkr i enlighet med
beslut i kommunfullmäktige den 5 november 2012.
5. Bidrag lämnas till Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg om 16 000 tkr till villkorat aktieägartillskott till
TioHundra AB under förutsättning att Stockholms läns landsting gör
likaledes. Bidraget finansieras med egna medel.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
6. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra eventuellt
nödvändiga redaktionella ändringar i årsredovisningen för 2014.
7. Tiohundra AB har under 2014 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2014 uppfyllt det
kommunala ändamålet.
9. Roslagsbostäder AB har under 2014 uppfyllt det kommunala
ändamålet.
10. Campus Roslagen AB har under 2014 uppfyllt det kommunala
ändamålet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11. Norrtälje Sportcentrum AB har under 2014 uppfyllt det kommunala
ändamålet.
12. Norrtälje Kommunhus AB har under 2014 uppfyllt det kommunala
ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte till fullo uppnå god ekonomisk
hushållning 2014. M ålet om att kommunens verksamheter ska bedrivas och
kommunens fasta anläggningar ska skötas effektivt, dvs. med hög kvalitet
och lcostnadsrationellt uppnås inte till fullo och det finns underskott i
primärkommunala verksamheter. Även resultatet från verksamheten i de
kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk
hushållningen. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt.
Årets resultat i koncernen uppgick till 64 mnkr efter skatt. Kommunen har
ett ekonomiskt positivt resultat på 31,5 mnkr år 2014. Det positiva resultatet
är dock till stor del relaterat till vinster från fastighetsförsäljningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 62, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 mars 2015 med följande
bilagor:
Sammanställning av bedömning måluppfyllelse
Personalbokslut
Finansrapport och rapport om Intembankens arbete
VA-bokslut
Rapport om Säkringsredovisning
Projektuppföljning investeringar

Beslutet ska skickas till
Rene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Kristina Dahl, controller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Dnr 2015-000306 042

Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen, nettoavvikelsen
mot budget är -5 181 tkr, varav skattefinansierad verksamhet -812 tkr
och taxefinansierad verksamhet -4 369 tkr.
2. Kommunstyrelsens positiva överskott avseende
renhållningsverksamlieten om 2 585 tkr, avsätts till fond för
avslutnings- och återställningsarbeten av tippar.
3. Delar av VA-verksamhetens underskott -6 954 tkr belastar VAverksamhetens driftfond med 3 754 tkr samt att resterande del om
3 200 tkr belastar kommunens resultat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens verksamheter har under året fokuserat på att uppnå god
ekonomisk hushållning med speciellt fokus på samhällsbyggnadsprocessen
och genom fortsatt effektivisering och förbättring av interna och externa
processer. Årets resultat visar ett underskott på -5,2 mnkr mot budget på 272,4 mnkr varav -0,8 mnkr härrör till skattefinansierad verksamhet. De
taxefinansierade verksamheternas avvikelse blev totalt -5,2 mnkr där
Renhållningsverksamheten visar ett överskott på + 2,6 mnkr och VAverksamheten ett underskott på -7,0 mnkr, 3,8 mnkr föreslås belasta VA
driftfond och 3,2 mnkr belastar kommunens resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 63, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2015 med
följande bilagor:
Kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse 2014.
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2014.
Projektplan nr 3 - Årsbokslut 2014.
VA-verksamhetens verksamhetsberättelse 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Kristina Dahl, controller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (22 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-13«Datum»
Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2015-000171 042

Månadsrapport per februari 2015 för kommun och
bolag
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för februari 2015 och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Nämnder som visar underskott uppmanas att till delårsrapport 1
återkomma med förslag på hur underskott kan undvikas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens prognostiserade resultat för 2015 uppgår till +12,0 mnkr före
balanskravsjusteringar och +14,0 mnkr efter justeringar, vilket är en negativ
avvikelse mot budget med -2,9 mnkr. Budgeterat resultat enligt balanskrav
motsvarar +0,5 % av verksamhetens nettokostnad efter att sjukvårds- och
omsorgsnämnden tilldelats ett resurstillskott om 13,0 mnkr. Prognos pekar
på ett utfall om +0,5 %. Nämnderna prognostiserar ett underskott med -8,6
mnkr. Förväntade exploaterings- och reavinster prognostiseras till +15,7
mnkr. Återbetalning sv AFA premier förväntas uppgå till 15,0 mnkr. SKL
räknar med lägre statsbidrag i den senaste slcatteprognosen, detta ger att
prognos för stadsbidragen sjunkit med -20,0 mnkr.
Tiohundra AB prognostiserar ett underskott med -32,0 mnkr på grund av
sänkt dislconteringsränta vilket ger ökade pensionskostnader.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att avvikelsen hanteras genom
aktieägartillskott om 16,0 mnkr från vardera huvudman.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 64, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2015.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 2015-000172 042

Kommunstyrelsens månadsrapport per februari 2015
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens prognos per februari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens prognos per februari 2015 visar ett underskott på -226 tkr
för helåret att jämföra med budget på -183 420 tkr. I denna innefattas
nämndernas prognoser som för 2015 inte visar några större avvikelser mot
budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 65, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2015.
Månadsrapport med prognos per februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Kristina Dahl, controller, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Dnr 2015-000343 041

Investering 2015 - IT
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige anslår 23,5 mnkr till
kommunstyrelsen för IT-investeringar.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Årliga kapitalkostnader för proj ekt Rodret
(Kommunstyrelsen, 450 tkr), Kvalitetssystem för
Socialtjänsten (Socialnämnden, 380 tkr) och
Kvalitetssystem för Sjukvård- och omsorgskontoret
(Sjukvård- och omsorgsnämnden, 190 tkr) belastar
respektive nämnds driftsbudget när investeringen
aktiveras. Detta ska rymmas inom nämndernas befintliga
ramar. Kapitalkostnaden för övriga IT-investeringar (3 500
tkr) ryms inom den befintliga datorhyran.
4. Slutredovisning med uppföljning av utfallet av
investeringen ska redovisas efter två år.
Sammanfattning av ärendet
IT-avdelningen begär årligen medel för årets planerade IT-investeringar. För
2015 begär avdelningen 23,5 miljoner kronor vilket är fördelat på följande
huvudprojekt, Superservice 6,3 mnkr, Arbetsplats 2.0, 2,2 mnkr, Gränslös
infrastruktur 4 mnkr och 11 mnkr för digital verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 66, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 3 mars 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordföranden Berit Jansson (C) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
en slutredovisning med uppföljning av utfallet av investeringen ska
redovisas efter två år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kjell Jansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag med
Berit Janssons tilläggsyrkande som bifalls av Kjell Jansson och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Annica Johansson, finanschef, ekonomiavdelningen
Bawar Akrawi, IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§65

Dnr 2015-000029 261

Godkännande av upplåtelse på del av fastigheten
Räfsja 1:7 med Net4Mobility HB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad upplåtelse med Net4Mobility HB
rörande upplåtelse av område för basstation för mobilt bredband och
mobiltelefoni på del av fastigheten Räfsja 1:7.
Sammanfattning av ärendet
Net4Mobility HB behöver bygga en basstation för mobilt bredband och
mobiltelefoni på berget i området kring Fågelsången i Norrtälje stad. Den
placering som är föreslagen på del av fastigheten Räfsja 1:7 är en
kompromiss, för att tornet som basstationen ska sitta i ska ligga på ett sådant
ställe att den inte stör omgivningen i allt för stor grad, men ändå ger
tillräcklig täckning i området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 67, den 1 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 mars 2015.
Avtalsförslag
Strålsäkerhetsmyndighetens skrift ”Mobiler och master - information om
radiofrekventa fält”

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Kallander, mark- och exploateringschef
Erik Klockare, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Dnr 2015-000030 261

Godkännande av anläggningsarrende på del av
fastigheten Tälje 4:60, Kvisthamrabacken, med
Net4Mobility HB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal med Net4Mobility HB rörande
arrendeområde for basstation for mobilt bredband och mobiltelefoni på
Kvisthamrabackens topp, del av fastigheten Tälje 4:60.
Sammanfattning av ärendet
Net4Mobility HB behöver bygga en basstation för mobilt bredband och
mobiltelefoni på Kvisthamrabackens topp. Den placering som är föreslagen
på toppen av backen vid kanten av slänten mot Bjömö, är optimalt för att
tornen ska ligga på ett sådant ställe att den inte stör omgivningen i allt för
stor grad, och ger tillräcklig täckning i området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 68, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2015.
Avtalsförslag.

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Kallander, mark- och exploateringschef
Erik Klockare, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2014-001165 255

Godkännande av markupplåtelseavtal om rätt att lägga
optofiberkablar I Kvisthamra
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markupplåtelseavtal mellan IP-Only
Networks AB och Norrtälje kommun avseende rätt att lägga optofiberkablar
i Kvisthamra.
Sammanfattning av ärendet
IP-Only Networks AB, nedan kallat bolaget, önskar rätt att lägga ned
fiberkablar inom Kvisthamraområdet för att erbjuda bredband till enskilda
fastighetsägare. Förslaget till avtal ger bolaget rätt att dra fram ledningar för
data- och telekommunikation, inklusive tillhörande anordningar, i första
hand i den allmänna platsmarken (gator och grönområden) i Kvisthamra.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att avtalet tecknas på 15 år med
automatiska 2-åriga förlängningar. En årlig ersättning om 3 kr/löpmeter
nedlagd kabel föreslås utgå ff.o.rn. år två, halv ersättning det första året. För
nu planerad ledningslängd innebär det ca 10 000 kr/år fr.o.m. år två.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 69, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2015.
Översiktskarta
Avtalsförslag, inklusive bilaga 1-4

Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Kålländer, mark- och exploateringschef
Anne, Pajula, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr 2014-002320 430

§68

Förslag till yttrande över Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
Miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns
vattendistrikt
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande
enligt tjänsteutlåtandet daterat den 29 januari 2015 som sitt eget och lämna
till vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har översänt förslag till
Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och
miljökonsekvensbeskrivning till Norrtälje kommun för yttrande.
Dokumenten Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer komm er att bli
juridiskt bindande för kommunerna med flera myndigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 70, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.
Meddelande från Vattenmyndigheten om samråd inom vattenförvaltningen
1 november 2014- 30 april 2015 den 31 oktober 2014.

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Marie Olstedt, samhällsplanerare, planerings- och utvecklingsavdelningen
Vattenmyndigheten i Norra Östeqöns vattendistrikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000122 430

§69

Förslag till yttrande över havsdirektivet
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande enligt
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 mars 2015 som sitt eget och
lämna till Havs- och Vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden.
Åtgärdsprogrammet baseras på statusklassificeringama, de så kallade
miljökvalitetsnormema, vilka är bindande för myndigheter och kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 71, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 mars 2015.
Missi v gällande samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön,
remissversion den 1 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Marie Olstedt, samhällsplanerare, planerings- och utvecklingsavdelningen
Havs- och vattenmyndigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§70

Dnr 2015-000032 002

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut den 13 april 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§71

Dnr 1241-90

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Beslutsunderlag
Kallelse till Årsstämma i AB Vårljus den 9 april 2015.
Protokoll fort vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2015.
Södra Roslagens hälsoskyddsnämnds beslut § 20, redovisning av
arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete 2014 för Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd inkom den 30 mars 2015
Protokoll fört vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§72

Dnr 2015-000242 041

Investering 2015 - Sanering av spillvattenledningar i
Nysättra och Herrängs samhällen
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 5 920 000 kr till kommunstyrelsekontoret
för investeringar i spillvattennäten i Herräng och Nysättra.
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.
3. De uppkomna driftkostnaderna på cirka 300 000 kr per år finansieras
inom VA-kollektivet.
Sammanfattning av ärendet
För att åtgärda inläckaget av ovidkommande vatten i samhällena Herräng
och Nysättra föreslår kommunstyrelsekontoret omläggning/relining samt att
genomföra punktåtgärder i ledningsnäten. Kostnaderna för arbetena beräknas
till 5 920 000 kr för kommande driftkostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 42, den 4 mars 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Peter Leonardsson, VA-avdelningen
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§73

Dnr 2012-000263 214

Rättelse av plankarta, Detaljplan för fastigheterna Tälje
3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Plankarta tillhörande antagandehandlingar for detaljplan Tälje 3:187
och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad, rättas enligt
förvaltningslagen § 26, i enlighet med vad som framgår av
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2015-10-04.
Sammanfattning av ärendet
I samband med Länsstyrelsens prövning av det överklagande
antagandebeslutet 2014-12-15 KF § 208, gällande detaljplan för Tälje 3:187
och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad, uppmärksammades kommunen om
ett förbiseende på plankartan, som utgjorde underlag for antagandebeslutet. I
teckenförklaringen/av planbestämmelsema på plankartan framgår det inte
vad marken markerad med ”++++” innebär. För att detaljplanen ska vinna
laga kraft måste kommrmfullmäktige besluta om en rättelse av den tidigare
beslutade plankartan i enlighet med § 26 i förvaltningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2015.
Plankarta med införd rättelse

Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Lotta Lagergren, plankordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
Anna Afrnström Dahlberg, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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