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Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
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Dnr 2015-000593

§78

Antagande av riktlinjer, utformning och taxa för
upplåtelse av offentlig plats och utserveringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för upplåtelse av offentlig plats,
enligt teknik och klimatnämndens förslag den 2015-04-28 § 22.
2. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.
3. Taxan träder i kraft den 1 juli 2015 samtidigt som tidigare taxa,
antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2005, § 239, och
14 april 2014, § 75 upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
4. Kommunstyrelsen återremitterar riktlinjer för och utformning för
upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar, enligt bilaga 1 och 2
till kommunstyrelsekontoret för förtydliganden.
5. Kommunstyrelsen antar placering av försäljningsplatser, enligt
bilagda kartor 4-7 att gälla från och med 1juli 2015 enligt teknikoch klimatnämndens förslag 2015-04-28 § 22.
Protokollsanteckning
Ingmar Ögren (SD) lämnar följande protokollsanteckning: ”På grund av
rådande rättsläge gäller tills vidare att tiggeri och ambulerande tidningsförsäljning undantas från riktlinje och taxa för upplåtelse av offentligt plats.”
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har efter uppdrag från beslut i kommunstyrelsen
den 31 mars 2014, § 36, arbetat fram förslag till riktlinjer och utformning för
upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar för Norrtälje stad
tillsammans med Norrtälje Handelsstad. Vidare har övriga delar setts över
gällande upplåtelse av offentlig plats.
forts

iJusterandes sign
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§ 78 forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 94, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2015
Riktlinjer för gatupratare och utsmyckning på allmän plats
Riktlinjer för uteserveringar i Norrtälje stad
Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Karta på försäljningsplatser, Norrtälje centrum
Karta på försäljningsplatser, Campus pendlarparkering N-e
Karta på försäljningsplatser, Rimbo
Karta på försäljningsplatser, Hallstavik
Beslutande sammanträde
Anders Fransson (ROOP), Bino Drummond (M), Karin Karlsbro (FP),
Camilla Rydstrand (MP), Kjell Jansson (M) och Ingmar Ögren (SD) yttrar
sig.
Beslutsgång
Med anledning av framförda synpunkter på riktlinjerna föreslår ordföranden
Ulrika Falk (S) att den delen återremitteras till kommunstyrelsekontoret för
förtydliganden.

Beslutet ska skickas till
Norrtälje kommuns författningssamling
Helen Lott, gatu- och parkchef
Liselotte Danell, gatu- parkavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§79

Dnr 2015-000606 107

Roslagsbostäders försäljning av aktieinnehav i
Hallstavik Invest AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige medger Roslagsbostäder sälja aktieinnehavet i
Hallstaviks Invest AB till Roslagens Sparbank för 2 940 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Roslagsbostäders styrelse beslutade den 20 maj 2015 om försäljning av
aktieinnehavet i Hallstaviks Invest AB för 2 940 tkr till Roslagens Sparbank.
Det motsvarar det värde Roslagsbostäder en gång betalade för aktierna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 118, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2015.
Beslutet ska skickas tili
Roslagsbostäder
Norrtälje Kommunhus AB
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef

Ju slera netcs sign
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Dnr 2015-000326 106

§ 80

Rekommendation om revidering av modell för
strukturtillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0, dnr
KSL 15/0021-7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av modellen för
strukturtillägg enligt rekommendation från Kommunförbundet Stockholms
län daterad 2015-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutade vid sitt
sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera gymnasieregionens
kommuner att anta förslag till revidering av modellen för strukturtillägg,
utifrån beslutet samarbetsavtal ses över modellen för strukturtillägg inför
2016. Utbildningskontoret bedömer att revideringen inte innebär någon
kostnad för Norrtälje kommun. Utbildningsnämnden behandlade ärendet den
20 maj 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 95, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 5 maj 2015
Utbildningsnämndens protokoll
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län med bilagor
Beslutet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000375 106

§81

Godkännande av att principöverenskommelse om
utförande av hälso-sjukvård bostad med särskild
service och daglig verksamhet upphör, samt
hemställan till finansdepartementet om att de länsvisa
skattesatserna höjs för kommunerna i Stockholms län
och sänks i Stockholms läns landsting med 2 öre till
följd av skatteväxling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.

Norrtälje kommun beslutar att ställa sig bakom att principöverens
kommelsen upphör och att utförandet av hälso- och sjukvård övergår
från landstinget till kommunerna i länet fr o m 1 oktober 2015.
Förändringen finansieras med skatteväxling 2 öre fr o m 1januari 2016.
Finansieringen under kvartal 4 år 2015 finansieras med ett bidrag från
Stockholms läns landsting.

2.

Norrtälje kommun hemställer, tillsammans med Stockholms Läns
Landsting och övriga kommuner i länet, till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om
kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2
öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig under
hösten 2014 positiva till en skatteväxling avseende hälso- sjukvård inom
LSS. För att kunna genomföra skatteväxlingen behöver samtliga kommuner i
länet samt Stockholms läns landsting hemställa hos finansdepartementet om
en ändring av de länsvisa skattesatserna med 2 öre för kommuner respektive
landsting i Stockholms län. De länsvisa skattesatserna används för beräkning
av avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 96, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2015
KSL:s skrivelse.

Justerandes sign
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§ 81 forts
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Kommunförbundet Stockholms län
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Dnr 2013-002015 283

Avskaffande av den kommunala behovskön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut från den 29 juni 1992 §
136, d.v.s. upphäva den kommunala behovskön.
Sammanfattning av ärendet
I Norrtälje kommun kan kommunmedborgare ansöka hos Socialnämnden om
plats i den kommunala behovskön. Utöver det kan medborgare ansöka om
bistånd i form av boende enligt socialtjänstlagen. Ett system med parallella
system är inte tillfredsställande. Av den anledningen föreslår socialnämnden
att den kommunala behovskön avskaffas. Kommunstyrelsekontoret delar
socialnämnden bedömning och biträder förslaget att avskaffa den
kommunala behovskön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 97, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2015
Socialnämndens beslut den 22 november 2013, § 132, inklusive
tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2013.
Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Socialnämnden
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Dnr 2015-000594

§83

Investering 2015 - Anläggande av avloppsledning
utmed Norrvattens huvudvattenledning etapp 2A.
Sträckan Sättra - Riala - Sjöändan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 23 500 tkr i
investeringsanslag för kostnaden att anlägga en spillavloppsledning
mellan Sättra till Sjöändan
2. Finansieringen av utbyggnaden sker genom egna medel
3. Framtida kapitalkostnader på ca. 1 500 tkr per år betalas av VAkollektivet när anläggningen tas i drift och kommer att påverka VAtaxan.
Sammanfattning av ärendet
För att ge möjlighet för de boende i Sättra, Riala och andra områden i
sydvästra delen av Norrtälje kommun tillgång till kommunalt vatten - och
avlopp har en spillavloppsledning lagts i samma ledningsgrav som
huvudvattenledningen från Vallentuna till Sjöändan norr om Bergshamra
samhällen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 98, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 22 april 2015
Översiktlig ritning
Investeringskalkyl
Beslutande sammanträde
Tommy Lundqvist (C), Kjell Jansson (M) och Olle Jansson (S) yttrar sig.
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Essi Bagheri, VA-avdelningen
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Dnr 2015-000595

Utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp för ett antal fastigheter inom
områdena Björnö, Görla, Gräddö, Nysättra,
Riddersholm, Rävsnäs, Spillersboda, Tälje, Yxlö och
Östhamra
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga det kommunala VAverksamhetsområdet enligt fastighetslista daterad den 12 maj
2015.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 2013-01-01 till dags dato har kommunen upprättat 72 serviser
till fastigheter i anslutning till, men utanför, kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp. VA-avdelningen önskar nu utvidga
verksamhetsområdet med berörda fastigheter, för att dessa skall omfattas av
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. I samband med utvidgandet av
fastigheter med befintliga serviser kommer ytterligare ett antal fastigheter
omfattas av verksamhetsområdet även om de i dagsläget inte har upprättad
servis, då dessa kommer att upprättas så snart behov av kommunala VAtjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 99, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 april 2015
Fastighetslista
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Åsa Andersson, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(42)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-01
Kommunstyrelsen

§85

Dnr 2015-000596

Tilläggsavgift/anläggningsavgift inom verksamhets
området Gräddö/Rävsnäs
Ingrid Landin (MP) och Henrik Hedensiö (M) anmäler jäv och lämnar
lokalen. Camilla Rydstrand (MP) tjänstgör for Ingrid Landin.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.

De fastighetsägare inom verksamhetsområdet Gräddö/Rävsnäs som
uppfyller nedanstående kriterier debiteras inte ytterligare
anläggningsavgift (den så kallade tilläggsavgiften):
a) skickade in en servisanmälan som inkom till Norrtälje kommun senast
2011-12-31 och
b) som debiterats och betalt anläggningsavgift enligt 2011 års VA-taxa.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att för år 2015 skattefinansiera VAkollektivet med 500 tio-, och att finansieringen sker med eget kapital.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun gick under hösten/vintem 2011 ut med omfattande
information, både muntligt och skriftligt till fastighetsägarna i GräddöRävsnäs att fakturering av anläggningsavgift - som dock felaktigt kallades
för ”anslutningsavgift” - skulle komma att debiteras enligt 2011-års taxa för
de fastighetsägare som lämnade in en servisanmälan VA-avdelningen före
2011 års utgång. Fakturering av anläggningsavgiften skedde därefter enligt
201 l-års taxa för i stort alla fastighetsägare som inkom med sin
servisanmälan före den 31 december 2011. Detta oavsett när
förbindelsepunkten upprättades och meddelades. Erbjudandet strider dock
både mot vattentjänstlagen och gällande taxa. Kommunfullmäktige hade inte
heller beslutat om denna möjlighet, när fullmäktige fastställde 2012 års VAtaxa. Under 2014 beslutade Norrtälje kommun att tilläggsdebitera de
fastighetsägare som debiterats felaktig anläggningsavgift. Oavsett detta, med
hänsyn tagen till ett antal förutsättningar, bedöms det dock som mest
lämpligt att besluta att inte tilläggsdebitera vissa fastighetsägare utifrån ett
antal kriterier. Dessa kriterier anges i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 100, den 20 maj 2015

Justerandes sign
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§ 85 forts
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2015
Beslutet ska skickas till
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Sigrid De Geyter, VA-chef
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Dnr 2015-000449 007

Yttrande över revisionsberättelse för år 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande
över revisionsberättelsen för 2014 enligt kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 25 maj 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen föreslår i sin ansvarsprövning för 2014 att
kommunstyrelsen får ansvarsfrihet med anmärkning på grund av hanteringen
av VA-utbyggnaden. Detta ställningstagande grundar sig i en översiktlig
granskningsrapport av program för utveckling av kommunalt vatten och
avlopp 2010-2030. Rapporten var färdigställd den 25 mars 2015 och är inte,
på grund av tidsskäl saklighetsgranskad. Kommunstyrelsekontoret har i sitt
tjänsteutlåtande daterat den 25 maj redovisat vilka åtgärder kontoret vidtagit
till följd av revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 119, den 1 juni 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2015.
Beslutsunderlag
Beslutande sammanträde
Camilla Rydstrand (MP) yttrar sig
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
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§87

Dnr 2015-000482 042

Delårsrapport 1/2015 för kommunen och bolagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Delårsrapport 1 godkänns.
2. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem enligt
tabell 15 att gälla från och med 1juli.
3. Uppdra till Barn- och skolnämnden att vidta åtgärder avseende
debitering av interkommunala ersättningar och återrapportera i
delårsrapport 2 år 2015 samt planerade insatser för att minska det
prognostiserade underskottet.
4. Godkänna revidering av mål för Sjukvårds- och omsorgsnämnden
enligt tabell 21.
5. Fastställa internränta för VA-verksamhet till 2,6 % för år 2015.
6. Uppdra till Socialnämnden att i delårsrapport 2 återrapportera
planerade insatser för att minska prognostiserat underskott.
7. Uppdra åt Sjukvårds- och omsorgsnämnden att utarbeta mått samt
eventuellt aktiviteter som kan följa upp verksamheten löpande under
året och att redovisa dessa i delårsrapport 2 år 2015.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
8. Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella
ändringar i delårsrapport 1.
Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god
ekonomisk hushållning år 2015 då nämnderna prognostiserar en negativ
avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I dagsläget är det
svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina
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styrtal eller mål per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts
på årsbasis. Kommunen redovisar per mars ett resultat på 8 mnkr. Prognosen
för helåret uppvisar ett resultat på 3 mnkr före balanskravsjusteringar.
Avvikelse i förhållande till budget beräknas till -12 mnkr för året före
balanskravsjusteringar. TioHundra AB prognostiserar för själva
verksamheten ett nollresultat vid årets slut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 101, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2015
Delårsrapport 1 för kommunen per mars 2015.
Finansrapport och rapport om Internbankens arbete
Projektuppföljning investeringar
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
arbetsutskottets förslag
Kjell Jansson(M) yrkar att pengarna från AFA ska avsättas till framtida
pensioner.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Janssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Madelene Fredriksson, ekonomiavdelningen
Håkan Wahlgren, ekonomiavdelningen
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Dnr 2015-000597

Delårsrapport 1 2015 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets delårsrapport 1
per mars 2015 med ett prognostiserat underskott om -1 766 tkr.
2.

Uppdra till kommunstyrelsekontoret att i delårsrapport 2 återrapportera
planerade insatser för att minska prognostiserat underskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om -1 766 tkr.
Underskottet beror till största del av ej budgeterade personalkostnader inom
näringsliv- och kommunikation samt högre licenskostnader för ITavdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 104, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2015.
Delårsrapport 1 2015 Räddningstjänsten.
Projektplan delår 1 2015.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Kristina Dahl, controller

Justerandes sign

Uldragsbestyrkande

19(42)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-01
Kommunstyrelsen

Dnr 2015-000608 041

§ 89

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Moderaternas och Folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar
inte i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ”Kommunstyrelsens underlag till
verksamhetsplan 2016-2018 för budget 2016 och plan 2017-2018”.
2.

För kommunens tjänstebilar ska det som är mest ekonomiskt
fördelaktigt avgöra huruvida kommunen ska äga eller leasa bilama.

3.

De på kommunstyrelsen centralt budgeterade portokostnader för 2015
omfördelas till respektive nämnd genom ramjustering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram underlag för verksamhetsplan med
strategiska utvecklingsområden, verksamhetsmål samt styrtal och
resultatmått för att följa upp nämndens verksamheter. Verksamheterna står
inför ekonomiska utmaningar under perioden. Möjligheter finns att en
effektiv samhällsbyggnadsprocess ger bättre förutsättningar för planeringoch utveckling att leverera. Vidare bör kommunstyrelsekontorets
organisation ses över i syfte att effektivisera och frigöra resurser så att
utökad verksamhet kan rymmas inom ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 120, den 1juni 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Underlag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Beslutande sammanträde
Kjell Jansson och Bino Drummond, båda (M), samt Karin Karlsbro (FP)
deltar inte i beslutet.
Beslutet ska skickas till
Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör
Irene Dickman, ekonomichef
Kristina Dahl, controller, ekonomiavdelningen
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Dnr 2015-000323 106

Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade
och analfabeter, dnr KSL 14/0074-34
Cecilia Nordström (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avvakta med att teckna en överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFIbasutbildning för kortutbildade och analfabeter.
Sammanfattning av ärendet
Samverkan kring SFI bas utbildning (Svenska för invandrare) för
kortutbildade och analfabeter bygger ett samarbetsprojekt på Södertörn som
har pågått sedan 2013. Resultaten av projektet är goda, men antalet deltagare
som har deltagit i projektet är för fa för att kunna dra några slutsatser
gällande effekt och kvalitet. Norrtälje kommun har just upphandlad SFI - där
likvärdiga kurser erbjuds till deltagare som är folkbokförda i Norrtälje
kommun. Utöver det finns utbildningsplatserna enligt avtalet, dvs så kallade
noder, för närvarande i Södertälje kommun, Sigtuna kommun och Järfälla
kommun. Det förs samtal kring att skapa en så kallad ”nod” närmare
Norrtälje kommun. Utbildningsnämndens beslutade föreslå att
kommunstyrelsen beslutar avvakta med att teckna en överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning
for kortutbildade och analfabeter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 102, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april
Kommunförbundet i Stockholms län rekommendation
Beslutet ska skickas till
KSL
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
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Dnr 2015-000324 106

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker
och störningsfri region, dnr. KSL/15/0016-5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om gemensam funktion för
regional samverkan inom ramen för avsiktsförklaringen - En trygg, säker
och störningsfri region
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma satsningen En trygg, säker och störningsfri region ska
stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den
starkt expansiva Stockholms-regionen. Det sker genom att samordna
regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och
minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och
kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens
medborgare, både till vardags och i krissituationer. Inom arbetet Program för
samverkan Stockholmsregionen, som skett med ett stort antal lokala (bl.a.
samtliga kommuner i länet), regionala och nationella aktörer, har en
överenskommelse tagits fram, som en direkt följd av den tidigare av alla
aktörer antagna avsiktförklaringen, (KS 13-2169/106). Till
överenskommelsen följer en modell för hur funktionen Samverkan
Stockholmsregionen skall fungera och finansieras framöver.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 103, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 30 april 2015
Kommunförbundet i Stockholms län rekommendation
Beslutet ska skickas till
Säkerhetschef Ola Andersson
Räddningschef Magnus Wallin
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med e-post till registrator@ksl.se
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Dnr 2015-000226 530

§92

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från
den 20 mars 2015 med arbetsutskottets förslag till ändringar i yttrandet enligt
följande samt redaktionella ändringar diskuterade på sammanträdet

A) Ändra prioriteringsordningen på sidan två till följande:
1. Att utveckla utbudet med linje 631 som trafikerar
Rådmansölandet.
2. Att fortsätta utveckla stomlinjerna 676 och 677 (med koppling
mot Arlanda) samt utveckla tvärförbindelser till Kista via
Norrortsleden.
3. Att införa en direktlinje mellan Arlanda och Norrtälje.
4. Att gradera upp linje 639 till en stomlinje med tätare turer och
hög kvalité på bussar hela sträckan - speciell prioritet med tätare
turer norr om Rimbo. En förlängd stomlinje norrut längs väg 76
från Hallstavik till Gävle är angelägen.
5. Att uppmärksamma behovet av kvällstrafik under vardagar.
6. Att inrätta en linje Norrtälje - Bergshamra - Brottby.
7. Att uppmärksamma behovet av nattrafik under fredagar och
lördagar till/från orterna till Norrtälje stad.
8. Att värna kollektivtrafikens attraktivitet genom att bl a sätta ut
tillräckligt med förstärkningstrafik (sittplatsgaranti på långa
linjer). Detta blir allt viktigare i takt med att befolkningen ökar på
landsbygden, skärgården och i de mindre orterna. Att undvika
stående på sträckor som tillåter hastigheter över 70 km/tim är
med hänsyn till trafiksäkerhet speciellt angeläget.
9. Att utreda en utvecklad kollektivtrafiklösning för Frötuna (östra
delarna) och Rådmansö som tillgodoser en förväntad
befolkningsökning.
10. Att fortsätta processen med nytt koncept för närtrafik i Norrtälje
stad.
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B) Under avsnittet ”1 övrigt vill Norrtälje kommun framföra följande”
på sidan två lägga till följande punkt:
o

Att utreda förutsättningarna för att införa anropsstyrd trafik på vissa
linjer och tider med lågt passagerarantal.

Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen har översänt föreslag till trafikförändringar inför
2015/2016. Trafikförvaltningen utarbetar vaije år förslag till
trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer,
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Totalt berörs 8 av kommunens
linjer av trafikförändringar. I Trafikförvaltningens förslag finns ett förslag
som gäller indragning av turutbud och två förslag gällande upphörande av
linjetrafikering. I övrigt vill kommunstyrelsekontoret med detta yttrande
lämna synpunkter på föreslagna trafikförändringar och även framföra
kommunens prioriteringar gällande kollektivtrafik samt andra relevanta
synpunkter för att utveckla vår kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 82, den 22 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 mars 2015
Bilaga 1. Utdrag från remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015-2016
den 20 mars
Bilaga 2. Förslag till yttrande till trafikförvaltningen gällande
trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 den 19 mars.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ingmar Ögren (SD) yrkar att meningen vad gäller av- och påstigning mellan
Roslags-Näsby och Tekniska högskolan kan missuppfattas och behöver
förtydligas.
Anders Olander (C), Karin Karlsbro (FP), Hanna Stymne Bratt (S), Berit
Jansson (C) och Camilla Rydstrand (MP) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta om redaktionell
ändring enligt Ingmar Ögrens (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller yrkandet.
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Erik L’Estrade, samhällsplanerare, planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikförvaltningen
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Dnr 2015-000413 343

Avtal mellan Norrtälje kommun och Kommunalför
bundet Norrvatten om reservvattenförsörjning till delar
av Norrtälje kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat avtal om reservvattenförsörjning till
delar av Norrtälje kommun med kommunalförbundet Norrvatten.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till samarbetet med Kommunalförbundet Norrvatten när det
gäller leverans av vatten från Mälaren till kommunen har ett förslag till avtal
arbetats fram när det gäller reservvattenförsörjning till delar av Norrtälje
kommun. Avtalet innebär att Kommunalförbundet Norrvatten tillförsäkras
möjligheter till god beredskap för oförutsedda avbrott på den enkelmatade
huvudledningen från Vallentuna till Norrtälje. I avtalet regleras också hur
och i vilken omfattning Kommunalförbundet Norrvatten parternas åtaganden
och ansvar fördelas. Uppkomna kostnader finansieras delvis av Norrvattens
reservvattenprojekt och delvis av det redan tidigare beslutade
huvudvattenledningsprojektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 84, den 22 april 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2015
Avtalsförslag daterat den 27 mars 2015 med bilagor (1-3)
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
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§ 94

Dnr 2015-000598

Investering 2015 - Åtgärder vid Norrtälje vattentorn
Kommunstyrelsens beslut
1.
Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 6 130 tlcr till VAavdelningen för förnyelse samt åtgärder för att bygga om Norrtälje
vattentorn till ett genomströmningstom.
2.

Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för
anläggningsinvesteringar 2015.

3.

Uppkomna driftkostnader finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Idag används endast den yttre delen av högreservoaren i vattentornet. I
samband med pågående anslutning av vattenledningen från Norrvatten
behövs hela vattenvolymen utnyttas för att säkra vattenförsöijningen. För att
ta den inre delen i drift samt säkerställa vattenkvalitén och
genomströmningen i tornet måste ombyggnadsarbeten ske i vattentornet
samt en ny vattenledning dras mellan vattentornet och Vätövägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 105, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2015
Projektförslag
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Peter Leonardsson
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§ 95

Dnr 2015-000479 041

Begäran om medel för genomförande gällande rivning
av byggnader i Norrtälje hamn
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 5 mnkr i investeringsanslag till
kommunstyrelsekontoret för att genomföra rivningsarbeten i Norrtälje
Hamn.
2.

Finansieringen sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2015.

Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Det aktuella investeringsärendet avser rivning av totalt sex befintliga byggnader
inom hamnområdet. Uppdraget bedöms kosta totalt 5,0 mnkr
(förfrågningsunderlag och miljöinventering, rivning och övriga
byggherreomkostnader), arbetet kommer att påböijas i oktober 2015 och pågå
fram till mars 2017. Förfrågningsunderlag är framtaget och kommer att
behandlas på arbetsutskottets möte den 17 juni 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 121, den 1 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2015.
Karta över vilka byggnader som ska rivas.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kjell Jansson (M) yrkar att finanseringen sker genom framtida
exploateringsintäkter.
Ordföranden Ulrika Falk (S) yrkar att finansiering sker med
kommunstyrelsens investeringsanslag 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande Kjell Janssons ändringsyrkande och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
forts
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Beslutet ska skickas till
Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör
Peter Elenfalk, fastighetschef
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje hamn
Pernilla Logren
Carolina Sahlén
Sven Engdahl
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Dnr 2015-000599

Investering 2015 - Rodengymnasiet åtgärder på
fastigheten gällande påväxt
Kommunstyrelsens beslut
1.
Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 2 450 tkr till åtgärder
på fastigheten i samband med ombyggnad av matsal.
2.

Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2015.

3.

Utbildningsnämndens utökade lokalkostnader från och med 2017 om
143 tkr årligen finansieras inom utbildningsnämndens ram och
programpeng.

Sammanfattning av ärendet
Vid ombyggnation av Rodengymnasiet vid huskroppen mitt emot köket till
den nya matsalen påträffades mögelpåväxt i ytterväggarna. Detta upptäcktes
under pågående ombyggnation när de invändiga ytskikten revs. Efter
provtagningar och analyser blev resultatet att väggarna måste bytas ut för att
det ska bli ett bra slutresultat. När de nya väggarna återuppbyggs far de en
modern konstruktion som dessutom ger en avsevärt bättre värmeisolering än
de gamla väggarna. I samband med ombyggnation av ventilationen på
vinden tilläggsisoleras även vinden. Sedan tidigare vintrar med stora
snömängder finns skador på taket som är knäckt på vissa ställen, i samband
med ombyggnaden åtgärdas även detta. Kommunstyrelsekontoret föreslår
därför att kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 450 tkr för åtgärder på
fastigheten i samband med pågående ombyggnation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 106, den 20 maj 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 april 2015.
Investeringskalkyl
Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Tom Grundell, fastighetsavdelningen
Johan Jönsson, fastighetsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 2015-000404 261

Anläggningsarrende på del av Tälje 4:62 - Net4Mobility
HB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med Net4Mobility HB rörande
arrendeområde for basstation för mobilt bredband och mobiltelefoni bredvid
Södra Mäthöjden på del av Tälje 4:62.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen tecknar bilagt avtal
om anläggningsarrende omfattande ca 50 m2 på del av fastigheten Tälje
4:62, vid Södra Mäthöjden, med Net4Mobility HB. På området får
arrendatorn sätta upp ett torn samt för anläggningen nödvändiga
teknikutrymmen I avtalet ingår skyldighet att om annan teleoperatör önskar,
erbjuda möjlighet att sätta upp sin utrustning i tornet. Arrendatorn svarar för
alla kostnader och drift och underhåll av anläggningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 107, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2015
Avtalsförslag
Beslutet ska skickas till
Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, Mark- och exploateringschef
Erik Klockare, exploateringsingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Dnr 2014-002410 214

Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan för
fastigheten Falken 8 i Norrtälje stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked gällande ändring av
detaljplan för fastigheten Falken 8 i Norrtälje stad.

Reservationer
Moderaternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån
för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har fått in en ansökan den 10 november 2014 som
kompletterades den 25 november 2014, om ändring av detaljplan för
fastigheten Falken 8 i Norrtälje stad. Syftet med planändringen är att
upphäva gällande tomtmdelning för att möjliggöra en avstyeknmg av
fastigheten så att de två befintliga byggnaderna ligger på varsin fastighet.
Inga nya tillbyggnationer är planerade. Kommnnstyrelsekontoret ställer sig
negativa till ansökan då den strider mot Utvecklingsplan för Norrtälje stad.
Samhallsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 18 februari 2015, § 9,
och beslöt då att återremittera ärendet till kommnnstyrelsekontoret för att
komplettera beslutsunderlaget med en bättre konsekvensanalys.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 22, den 1 april 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2015.
Planbesked, ändring av detaljplan får fastigheten Falken 8 i Norrtälje stad
den 11 mars 2015.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 9, den 18 februari
2015.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordföranden Ulrika Falk (S) med instämmande av Olle Jansson (S) yrkar
bifall till samhällsbyggnadsutskoltets förslag.

Utdnsgsbesiyrkaride;
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Kommunstyrelsen

Brno Drummond (M) med instämmande av Henrik HedensiÖ (M), Kjell
Jansson (M), Karin Karlsbro (FP) oc.b Catarina Wahlgren (V) yrkar avslag
på förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med utskottets förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst får bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag
Nej-röst för Bino Drummonds (M) m.fl. avslagsyrkande
Ulrika Falk (S)

Ja

Olle Jansson (S)

Ja

Hanna Stymne Bratt (S)

Ja

Conny Andersson (S) tjänstg. ers

Ja

Margareta Lundgren (S)

Ja

Berit Jansson (C)

Ja

Anders Olander (C)

Ja

Ingrid Landin (MP)

Ja

Kjell Jansson (M)

Nej

Bmo Drummond (M)

Nej

Stina Berg (M) tjänstg. ers

Nej

Lotta Lindblad Söderman (M)

Nej

Karin Karlsbro (FP)

Nej

Catarina Wahlgren (V)

Nej

Mikael Strandman (SD)

Nej

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt
samhällbyggnadsutskottets förslag.

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

jy ste rändes sign

Utd rags bestyrkande
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§ 99

Dnr 2015-000569 210

Förslag till interimistisk parkeringsnorm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets förslag till
interimistisk parkeringsnorm från den 18 maj 2015.
Sammanfattning av ärendet
För att nybyggnationer och förtätningar av Norrtälje stad ska nå
översiktsplanens intentioner med att skapa ett hållbart transportsystem och
en attraktiv stad med plats för intressanta möten krävs att kommunen
planerar för trafiken på ett annat sätt än idag. Det krävs att kommunen fattar
beslut om en ny parkeringsnorm som på sikt kan leda till ett minskat
bilinnehav och främja hållbara transportslag. Kommunstyrelsekontoret har
nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny parkeringsstrategi för Norrtälje
stad. Den beräknas kunna antas vid årsskiftet 2015/16. Eftersom kontoret har
flera pågående detaljplaner i centrala lägen behövs övergångsregler till
flexibla parkeringstal. Kommunstyrelsekontoret har därför i sitt
tjänsteutlåtande daterat den 18 maj tagit fram ett förslag till interimistisk
parkeringsnorm.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 123, den 1juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2015.
Beslutet ska skickas till
Erik L’Estrade, samhällsplanerare
Torkel Andersson, planeringschef
Helén Lott, Gatu- och parkchef

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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Dnr 2015-000451 214

Godkännande av projektplan - Detaljplan för fastig
heten Tälje s:30 med flera i Norrtälje stad
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner projektplan för projekt Detaljplan för
fastigheten Tälje s:30 i Norrtälje stad.
2.

Kommunstyrelsen anslår 500 tkr för planarbetet i investeringsanslag
som utökning av anslaget för skelettplanen i hamnen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ta fram ett förslag för placering och
utformning av en marin dagvattenanläggning samt utreda möjligheterna att
integrera den med småbåtshamn för fritidsbåtar och båtplatser. Området
omfattas idag av en detaljplan med gällande genomförandetid. Beräknad
totalbudget för projektet är 500 000 kronor. Planarbetet kommer att inledas
med ett planprogram och en MKB kommer att tas fram. Detaljplanen
beräknas kunna antas i början på 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 122, den 1 juni 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2015.
Projektplan
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Anna Ahnström Dahlberg, detaljplanechef
Linda Frostklinga, planarkitekt
Lotta Lagergren, plankoordinator
Peter Elenfalk, fastighetschef
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje Hamn

Justerandes sign

M-

I7v

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-001514 344

§101

Slutredovisning av investeringsprojekt 12026 VAutbyggnad i Åkerö, Västergården
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
12026.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5:e november 2012 att anslå 23 600 tkr
för investering av nybyggnad av huvudledningar för vatten, huvudledning
för spillvatten samt servisledningar till ca 21 fastigheter
(verksamhetsområde), förbindelsepunkt till en VA-samfallighet i Åkerö samt
en avsättning för 10 fastigheter i Djursnäs. Investeringsbeslut: KF 5
november 2012, § 181, diarienummer KS 12-1514 344. Byggnationen är nu
slutförd till en beräknad total slutkostnad av 12 579 tkr. Den beräknade
slutliga kostnaden blev 11 021 tkr lägre än beräknat. Den beräknade slutliga
intäkten är 7 533 tkr om VA-samfälligheten i Åkerö etablerar sig och
samtliga 120 fastigheter ansluts. Utan samfällighetens anslutning är intäkten
4 537 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 108, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2015
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Joel Westergren, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000600

§102

Slutredovisning av investeringsprojekt 10013 & 10014.
Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för
Rävsnäs-Gräddö omr A och D samt omr B och C
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
10013.
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt
10014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5:e maj 2010 att anslå 60.000 tkr för
utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde RävsnäsGräddö om ca 450 fastigheter. Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, § 104,
diarienr KS 09-1794 Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total
slutkostnad av 107.809 tkr. Den beräknade slutliga kostnaden blev 48.309
tkr högre än beräknat. Den beräknade slutliga intäkten är 84.800 tkr inkl.
tilläggsdebitering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 109, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2015
Beslutet ska skickas till
Sigrid De Geyter, VA-chef
Joel Westergren, VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§103

Dnr 2015-000561 002

Tecknande av Norrtälje kommuns firma (firmatecknare)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) eller vid dennes frånvaro
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) bemyndigas att i
förening med kommundirektör Sören Fredriksson eller i dennes frånvaro
ekonomichef Iréne Haghi Dickman teckna kommunens firma.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) eller vid dennes frånvaro
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Berit Jansson (C) bemyndigas att i
förening med kommundirektör Sören Fredriksson eller i dennes frånvaro
ekonomichef Iréne Haghi Dickman teckna kommunens firma. Med frånvaro
menas i detta fall frånvaro under längre tid, såsom längre semester eller
längre sjukskrivning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 110, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2015
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Madelene Fredriksson, koncernredovisningsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§104

Dnr 1251-32

Delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslut till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut den 29 maj 2015.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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Dnr 2007-000466 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten RimboTomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta
7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling med stöd av 5 kap 29 § ÄPBL
(1987:10).
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att pröva hur området kan utvecklas och omvandlas från ett
fritidsområde till ett område där flera kan bo permanent utan att områdets
karaktär går förlorad. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd under
september-oktober 2006 och utställd november-december 2009.
Kommunfiillmäktiges antagande av planen den 21 juni 2006 överklagades
vilket fick till följd att länsstyrelsen upphävde kommunfullmäktiges
antagandebeslut den 14 oktober 2010.
Planförslaget reviderades och ställdes ut på nytt september-oktober 2012
varvid länsstyrelsen bland annat framförde att en ny utställning bör ske eller
att vissa delar ska utgå ur planförslaget och tas upp vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08 § 246 att godkänna
det reviderade förslaget till detaljplan för ny utställning enligt ÄPBL 5:23
under förutsättning att byggrätten utökas till 250 m2 på samtliga fastigheter.
Inkomna synpunkter har föranlett mindre revideringar av planförslaget samt
några redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 29, den 20 maj 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2015.
Plankarta, Blad 1, version 1.0
Plankarta, Blad 2, version 1.0
Planbeskrivning, version 1.0
Genomförandebeskrivning, version 1.0
Samrådsredogörelse program, 2003-11-12

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
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Samrådsredogörelse, 2009-09-07
Utlåtande efter utställning, 2010-04-19
Utlåtande efter utställning 2, 2014-09-24
Utlåtande efter utställning 3, 2015-04-29
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Anna Almström Dahlberg, detaljplanechef
Lotta Lagergren, plankoordinator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-001047 214

Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 - Tillägg till byggnadsplan över del av
fastigheten Håtö 2:1 m.fl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägget till byggnadsplan över del av
fastigheten Håtö 2:1 m.fl. och med stöd av kommunfullmäktiges
delegationsbeslut antar kommunstyrelsen densamma.
Sammanfattning av ärendet
Plantillägget innefattar byggnadsplan för del av fastigheten Håtö 2:1 m.fl.
Denna innefattar 46 tomter, en småbåtshamn samt den omgivande naturen.
Syftet med tillägget är att möjliggöra för utökade byggrätter för tomterna
efter att de anslutits till kommunalt vatten och avlopp (VA). Detaljplanen har
tidigare varit utsänd på samråd under perioden 26 augusti till 19 september
2014 och underrättelse 29 oktober till 12 november samma år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 30, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 april 2015
Tillägg till bestämmelser
Planbeskrivning
Gällande plankarta med bestämmelser
Särskilt utlåtande
Inkomna yttranden
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Anna Ahnström Dahlberg, detaljplanechef
Anders Franzén, planarkitekt
Lotta Lagergren, plankoordinator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-002392 214

Godkännande och antagande - Enkelt planförfarande
enligt PBL 5:7 - Tillägg till byggnadsplaner över del av
fastigheten Håtö 1:2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillägget till byggnadsplan över del av
fastigheten Håtö 1:2 och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut
antar kommunstyrelsen densamma.
Sammanfattning av ärendet
Plantillägget innefattar byggnadsplan för Håtö 1:2 och två äldre tillägg till
denna plan. Byggnadsplanen innefattar 13 tomter (varav två numera är
ihopslagna till en) och tilläggens syfte var att ändra fastighetsgränserna för
tre respektive en av tomterna. Föreliggande tillägg till byggnadsplanerna
syftar till att utöka tillåten byggrätt till 200 m2 per tomt då Oxholmen fått
kommunalt VA. Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd under
perioden 12 november till 5 december 2014 och underrättelse 29 januari till
12 februari 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 31, den 20 maj 2015
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 mars 2015
Tillägg till bestämmelser
Planbeskrivning
Gällande plankartor
Särskilt utlåtande
Beslutet ska skickas till
Torkel Andersson, planeringschef
Anna Ahnström Dahlberg, detaljplanechef
Anders Franzén, planarkitekt
Lotta Lagergren, plankoordinator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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