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§ 132

Dnr 1249-37

Information – Uppsiktsplikt VA - Projekt
Sammanfattning av ärendet
Per Hellström, VA-avdelningen, informerar om den pågående VAutbyggnaden i enlighet med kommunstyrelsens beslutade rutin för
återrapportering av större pågående projekt.
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§ 133

Dnr 2015-001314 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen till 19.72
kr/skattekrona för år 2016. Det innebär att en oförändrad skattesats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 180, den 7 oktober 2015.
Samverkansstyrets (S, C, MP) förslag till kommunal utdebitering, skattesats
2016 den 21 augusti 2015.
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) och Karin Karlsbro (FP) deltar inte i beslutet.
Yrkanden

Olle Jansson (S), Berit Jansson (C) och Ingrid Landin (MP) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag som bifalls av Olle Jansson (S), Berit Jansson (C)
samt Ingrid Landin (MP) och finner att kommunstyrelsen säger ja.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 134

Dnr 2015-001315 045

Fastställande av låneram 2016 samt målsättning för
upplåning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. För 2016 fastställs en total låneram för kommunen på 2 900 mnkr
inklusive koncernkredit.
2. För 2016 fastställs ett mål för maximal upplåning i koncernen till 2
800 mnkr exklusive koncernkredit.
3. För 2016 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus ABkoncernen på 2 100 mnkr inklusive extern upplåning för
moderbolaget.
4. Norrtälje Kommunhus AB uppdras att fastställa låneram för
respektive dotterbolag om maximalt totalt 1 700 mnkr.
5. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna 650 mnkr,
dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit,
under år 2016 med 650 mnkr till maximalt 2 700 mnkr.
6. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, dvs. låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2016.
7. Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller
efter delegering skall undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: koncernredovisningsansvarig, ekonomichef,
finanscontroller och finanschef.
Kommunstyrelsen beslutar:
8. Koncernredovisningsansvarig, ekonomichef, finanscontroller eller
finanschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2016
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2016 med totalt
650 mnkr.
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9. Koncernredovisningsansvarig, ekonomichef eller strategichef har rätt
att för kommunstyrelsens räkning under år 2016 omsätta lån, dvs.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2016.
10. Kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller
från 2012. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en
total låneram inklusive koncernkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en
total låneram på 2 900 mnkr (2 400) för kommunen samt en målsättning på 2
800 mnkr (2 400) för koncernen för 2016. För att kunna nyttja vårt
medlemskap i Kommuninvest behöver beslut om belopp för nyupplåning
samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 181, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Annica Johansson, finanschef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
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§ 135

Dnr 2015-001235 206

Taxa för Bygg-och miljönämnden och
kommunstyrelsens ärenden enligt plan-och bygglagen
och mät-och karttaxa (BoM 15-2407, bmn § 63)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd
taxa (tabeller 1-25) och taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa
inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje kommun.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016.
3. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen, Plan- och bygglovtaxa
samt mät- och karttaxa, senast kompletterad av kommunfullmäktige
den 2014-09-29, § 166, upphör att gälla från och med den 1 januari
2016.
4. Timavgiften fastställs till 1200 kr i 2016 års nivå, att gälla från och
med den 1 januari 2016.
5. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden för varje kalenderår
(avgiftsår) ska höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen hemställer om att
kommunfullmäktige ska besluta om ny taxa för ärenden enligt Plan- och
bygglagen och timavgift som föreslås gälla från och med den 1 januari 2016.
Nuvarande taxa, för ärenden enligt Plan- och bygglagen, upplevs som
svårbegriplig och oförutsägbar. Förslag till ny taxa ska vara en långsiktigt
hållbar taxa som är lätt att förstå och arbeta med.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 168, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontoret tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
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Taxebestämmelser - Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för
Norrtälje kommun
PBL-taxa_20150910_slutversion, Tabeller 1-25.
Bygg- och miljönämndens beslut den 3 september 2015, § 63.
Beslutet ska skickas till
Bygg- och miljönämnden.
Planering och utvecklingsavdelningen.
Strategistaben, ekonomiavdelningen.
Irene Dickman, ekonomichef.
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§ 136

Dnr 2015-000761 041

Verksamhetsplan 2016-2018 och budget 2016-2017 med
taxor för 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta övergripande mål för 2016-2018 enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
2. Anta finansiella mål för god ekonomisk hushållning förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
3. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en
sammanvägd bedömning av, särskilda mål och styrtal för
verksamheten avseende god ekonomisk hushållning och finansiella
mål för god ekonomisk hushållning.
4. Fastställa de kommunövergripande strategiska satsningar och
projekten som syftar till att konkretisera översiktsplanen i
verksamhetsplanen.
5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2016
enligt planeringsdirektiv och förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande barn- och skolnämnden
6. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för barn- och
skolnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
7. Anta verksamhetsmål för barn- och skolnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
8. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
musikskola enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
9. Fastställa bidragsnivåer (peng) för förskola, pedagogisk omsorg, nattoch helgomsorg, fritidshem, enligt förslag i Verksamhetsplan 20162018.
10. Fastställa bidragsnivåer (peng) för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, svenska som andraspråk, tilläggsbelopp för
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grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
11. Fastställa ersättningsnivå för musikskola enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
12. Bevilja barn- och skolnämnden 994 400 tkr i driftbudget enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
13. Godkänna de i underlaget föreslagna förändringarna i
resursfördelningsmodellen.
14. Besluta att vårdnadsbidraget fasas ut genom att inga nya
vårdnadsbidrag beviljas från 1 januari 2016.
15. I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande utbildningsnämnden
16. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för
utbildningsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
17. Anta verksamhetsmål för utbildningsnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
18. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och
tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Verksamhetsplan
2016-2018.
19. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade
gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer.
20. Bevilja utbildningsnämnden 256 300 tkr i driftbudget år 2016.
21. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande kultur- och fritidsnämnden
22. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för kultur- och
fritidsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
23. Anta verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
24. Fastställa avgifter för bad, hyresavgift, bibliotek, lotteri, annonsering
och gårdskort enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
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25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 121 800 tkr i driftbudget år 2016.
26. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande sjukvård- och omsorgsnämnden
27. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för sjukvårdoch omsorgsnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
28. Anta verksamhetsmål för sjukvård- och omsorgsnämnden enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
29. Fastställa avgifter för omvårdnad och mat enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
30. Fastställa ersättning för särskilt boende enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
31. Fastställa ersättning för hemtjänst enligt förslag i Verksamhetsplan
2016-2018.
32. Bevilja sjukvård- och omsorgsnämnden 1 056 400 tkr i driftbudget år
2016.
33. Fastställa särskilda uppdrag för sjukvårds- och omsorgsnämnden
avseende att stärka verksamhetens styrning och kontroll enligt förslag
i Verksamhetsplan 2016-2018.
34. I övrigt uppdra till sjukvårds- och omsorgsnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande socialnämnden
35. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för
socialnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
36. Anta verksamhetsmål för socialnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
37. Fastställa avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter,
påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
38. Bevilja socialnämnden 198 700 tkr i driftbudget år 2016.
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39. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande bygg- och miljönämnden
40. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för bygg- och
miljönämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
41. Anta verksamhetsmål för bygg- och miljönämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
42. Bevilja bygg- och miljönämnden 15 800 tkr i driftbudget för år 2016.
43. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
44. Av kommunfullmäktige antagna taxor enligt miljöbalken, lagen om
offentlig kontroll av livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och
bygglovstaxa ska gälla.
gällande teknik- och klimatnämnden
45. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för teknik- och
klimatnämnden enligt förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
46. Anta verksamhetsmål för teknik- och klimatnämnden enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
47. Bevilja teknik- och klimat 118 200 tkr i driftbudget för år 2016.
48. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
49. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av
offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift, Va-taxa och
renhållningstaxa ska gälla.
50. Uppdra åt teknik- och klimatnämnden att löpande följa upp kostnader
för lokalbanken i syfte att minska totala lokalkostnaderna.
gällande kommunstyrelsen
51. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för
kommunstyrelsen enligt förslag Verksamhetsplan 2016-2018.
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52. Anta verksamhetsmål för kommunstyrelsen enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
53. Bevilja kommunstyrelsen 183 300 tkr i driftbudget för år 2016.
54. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i
Verksamhetsplan 2016-2018.
gällande kommunal Revision
55. Bevilja revisionen 1 500 tkr i driftbudget för år 2016.
gällande överförmyndaren
56. Bevilja överförmyndaren 6 700 tkr i driftbudget för år 2016.
gällande val- och förtroendemannanämnd
57. Anta mål och styrtal för god ekonomisk hushållning för val- och
förtroendemannanämnden enligt förslag Verksamhetsplan 20162018.
58. Anta verksamhetsmål för val- och förtroendemannanämnden enligt
förslag i Verksamhetsplan 2016-2018.
59. Bevilja val- och förtroendemannanämnden 400 tkr i driftbudget för år
2016.
Övrigt
60. Fastställa resultatbudget för år 2016-2017 inklusive plan för år 2018
för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
61. Fastställa balansbudget år 2016-2017 inklusive plan år 2018 för
Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag.
62. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2016-2017
inklusive plan för år 2018 i enlighet med bifogat förslag.
63. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram
för år 2016, kommunstyrelsen anslag för investeringar.
64. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor
göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
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65. Anta förslag till Verksamhetsplan 2016-2018 för budget 2016-2017
och plan 2018 inklusive ersättning till utförare samt antagande av
taxor och avgifter.
66. Uppdra åt Kommunstyrelsen att fastställa regelverk för uthyrning och
uppsägning av verksamhetslokaler som bidrar till
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, långsiktighet och ett effektivt
lokalutnyttjande. Hyran ska vara transparent för verksamheten och
effektiviseringar ska löna sig.
67. Ianspråkta 15 000 tkr ur resultatutjämningsreserven år 2016.
68. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2016-2018
lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under
förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
69. Norrtälje Kommunhus AB ska från och med 2016 betala en
borgensavgift till Norrtälje kommun på 1 %.
70. Internbanken ska lägga 1,3 procentenheter till den genomsnittliga
räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder.
För Roslagsbostäder gäller 1,1 procentenheter för lån för befintliga
fastigheter och 0,8 procentenheter för den nyproduktion som sker och
har skett sedan 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
71. Anta personalmål för anställda i Norrtälje kommun enligt förslag till
verksamhetsplan år 2016-2018.
Reservationer
Kjell Jansson, Bino Drummond, Mats Hultin och Lotta Lindblad Söderman,
samtliga (M) reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument.
Verksamhetsplan för 2016-2018 är en samlad verksamhetsplan för hela
kommunen. Verksamhetsplanen utgår från de planeringsdirektiv som
beslutades om i kommunstyrelsen i mars 2015. Planen innehåller
Kommunfullmäktiges mål, nämndernas verksamhetsmål, mål och styrtal för
god ekonomisk hushållning, kommunövergripande strategiska satsningar,
strategiska utvecklingsområden, budget, ersättningar till utförare samt
avgifter och taxor. Kommunen använder sig av två-årsbudget och
verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2016 och 2017 med plan
för år 2018.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 182, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2015.
Verksamhetsplan 2016 – 2018 för budget 2016 - 2017 och plan 2018
inklusive ersättning till utförare samt av taxor och avgifter.
Beslutande sammanträde
Karin Karlsbro (FP) och Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.
Yrkanden

Kjell Jansson yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut med de i bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-10
redovisade ändringsyrkanden.
Olle Jansson (S), Ingrid Landin (MP) och Berit Jansson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Olle Jansson (S),
Ingrid Landin (MP) och Berit Jansson (C) mot Kjell Janssons
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder.
Överförmyndaren
Kommunrevisionen
Norrtälje Kommunhus AB
Strategistaben, ekonomiavdelningen.
Irene Dickman, ekonomichef.
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§ 137

Dnr 2015-001316 344

Investeringsanslag för utbyggnad av det kommunala
VA-ledningsnätet i Grisslehamn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Bevilja kommunstyrelsen 52 500 tkr i investeringsanslag för
kostnader att förnya va-anläggningarna samt för att bygga ut valedningsnätet i norra delen av Grisslehamns samhälle.
2. Finaniseringen sker med egna medel.
3. Framtida kapitalkostnader på ca 2 900 tkr per år betalas av VAkollektivet när anläggningen tas i drift och att projektet kommer att
påverka VA-kollektivet negativt ekonomiskt då projektet inte är
självfinansierande.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra nödvändiga ny- och
ombyggnadsarbeten.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2013 hemställde Bygg-och Miljönämnden kommunfullmäktige om
att utbyggnad av kommunalt VA i Grisslehamn snarast bör ske med
hänvisning till människors hälsa och miljö (Dnr BoM 2012-1277).
Förstudiefasen är nu avslutat och beslut kan fattas om investeringen som
behövs för att åtgärda utsläppssituationen i Ornöviken, samt möjliggöra att
boende i norra delen av Grisslehamns samhälle får tillgång till kommunalt
vatten- och avlopp. Förslaget innebär en utbyggnad av det kommunala VAledningsnätet, samt en komplettering och förnyelse av vattenverk och
avloppsreningsverk på orten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 183, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2015.
Förstudie med bilagor.
Karta över det föreslagna verksamhetsområdet.
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Beslutande sammanträde
Kjell Jansson (M) och Karin Karlsbro (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson samt Karin Karlsbro och
finner att kommunstyrelsen säger ja.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Sigrid de Geyter, VA-chef
Peter Leonardsson, VA-avdelningen
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§ 138

Dnr 2015-001317 040

Investering 2016 - Norrtälje nya brandstation.
Nybyggnation av brandstation, södra infarten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Investeringsmedel om 110 000 tkr anslås till byggnation av ny
brandstation vid södra infarten till Norrtälje inkl infrastruktur.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Ökade lokalkostnader om 5 219 tkr årligen, från och med 2018, ska
inarbetas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan.
Sammanfattning av ärendet
I samverkan med räddningstjänsten har fastighetsavdelningen utrett olika
alternativ för att ersätta nuvarande brandstation i Norrtälje tätort då
nuvarande lokaler är undermåliga. Utvecklingen av Norrtälje tätort har
medfört att nuvarande brandstation delvis ligger inklämd mellan industri-,
affärs- och utbildningsområden, vilket påverkat framkomligheten vid
utryckning negativt. Därför föreslås en placering vid södra infarten vilket
kommer förbättra insatsmöjligheterna avsevärt till stora delar av kommunen
och bedömningen är att placeringen även ligger strategiskt utifrån ett längre
tidsperspektiv, med avseende på kommunens fortsatta tillväxt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 184, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
Investeringsberedning
Rapport Sweco
Räddningstjänstens rapport
Skissförslag
Riskutredning
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
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Peter Elenfalk, fastighetschef
Magnus Wallin, räddningschef
Tom Grundell, lokalförsörjningschef
Jesper Stavre, fastighetsavdelningen
Christer Bergh, räddningstjänsten
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§ 139

Dnr 2015-000146 251

Godkännande av exploateringsprogram
Lommarstranden, inklusive markanvisning gällande del
av fastigheten
Tälje 4:62
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna exploateringsprogrammet Lommarstranden
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att starta detaljplanearbete
3. Godkänna samverkansavtal med Roslagsbostäder AB innebärande
markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för byggande av
hyresrätter
4. Godkänna samverkansavtal med Magnolia Bostad innebärande
markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för byggande av
hyresrätter
5. Godkänna samverkansavtal med Credentia AB innebärande
markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för byggande av
bostadsrätter i flerbostadshus
6. Godkänna samverkansavtal med Kärnhem innebärande
markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för byggande av
bostadsrätter i flerbostadshus och bostadsrätter i rad-/par-/kedjehus
7. Godkänna samverkansavtal med Lommarskogen Utveckling AB
innebärande markanvisning om minst 15 250 m2 ljus BTA för
byggande av småhus och rad-/parhus
8. Kommunens kostnader för genomförande av
exploateringsprogrammet ska finansieras via exploateringsintäkter
och anläggningsavgifter för VA.
Sammanfattning av ärendet
Norra Nordrona i Norrtälje föreslås exploateras för bostäder och utvecklas
till en ny barnvänlig och naturnära stadsdel. Området kallas Lommarstranden
och ska utvecklas till en ny stadsdel i Norrtälje som fokuserar på både
dagens och kommande generationer. Exploateringen bedöms utgöra en stor
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samhällsnytta och anses vara förenligt med kommunens översiktliga
planering. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför ett exploateringsprogram
som ska styra och samordna exploateringsprocessen från början till slut.
Avsikten är att en samverkan av fem stycken olika exploatörer samt
kommunen gemensamt utvecklar Lommarstranden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 185, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2015.
Översiktskarta
Samverkansavtal med Roslagsbostäder AB
Samverkansavtal med Magnolia Bostad
Samverkansavtal med Credentia AB
Samverkansavtal med Kärnhem
Samverkansavtal med Lommarskogen Utveckling AB
Exploateringskalkyl
Exploateringsprogram Lommarstranden
Kalkyl från gata/park om gatukostnader och framtida driftkostnader
VA-kalkyl
Beslutande sammanträde
Catarina Wahlgren (V) och Karin Karlsbro (FP) deltar inte i beslutet

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör

Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, mark- och exploateringschef
Kerstin Diel, exploateringsingenjör
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§ 140

Dnr 2013-001690 214

Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i
Norrtälje stad– antagande enligt PBL (2010:900)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med
flera i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 § PBL (2010:900).
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för fastigheterna Brännäset 9 med flera fastigheter är en del i
projektet med omvandling av Norrtälje Hamn. Planen utgör ett kvarter i den
nya stadsdelen och är det första kvarteret som planläggs i området. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadskvarter med möjlighet för
centrumändamål i bottenvåning. Området bedöms kunna inrymma ca 60
lägenheter. Brännäset Förvaltning AB inkom 2012-04-23 med en förfrågan
om planbesked avseende ny detaljplan för fastigheten Brännäset 9 samt del
av kommunens angränsande fastigheter Tälje 3:1, 3:14 och 3:216.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-20, AU § 173, att lämna
ett positivt planbesked. Den 10 december 2014 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att sända ut planen för granskning under perioden 2014-12-23
till 2015-01-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 41, den 7 oktober
2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
Plankarta, version 1.0
Planbeskrivning, version 1.0
Samrådsredogörelse, 2014-11-20
Granskningsutlåtande, 2015-09-10
Verifikat att kaj är tillräckligt stabil.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson och finner att
kommunstyrelsen säger ja.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Lotta Lagergren, plankoordinator, planerings- och utvecklingsavdelningen
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§ 141

Dnr 2015-001318 042

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets delårsrapport 2 per
augusti 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen avviker mot budget per augusti med -2,8 mnkr. Prognosen
för helåret 2015 visar ett underskott om -7 mnkr. Kommunstyrelsens
avvikelse mot budget avser dubbla kostnader för kommundirektörtjänsten
samt lägre än budgeterade intäkter hos Planerings- och
utvecklingsavdelningen från detaljplaneverksamheten och icke budgeterade
personalkostnader hos bland annat IT- och Näringsliv- och
kommunikationsavdelningen. Underskottet uppvägs av lägre
personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser hos
Räddningstjänsten och Ekonomiavdelningen. Ovanstående reflekteras även i
prognosen för året då kostnader för avgångsvederlag 2016 måste
kostnadsföras 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 186, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 25 september 2015.
Kommunstyrelsens delårsrapport 2
Projektplan investeringar.
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef

Strategistaben, ekonomiavdelningen
Maria Helmeborn, ekonomiavdelningen
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§ 142

Dnr 2015-001319 042

Delårsrapport 2 per augusti år 2015 för kommunen
samt redovisning av bolag och kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Norrtälje
kommun.
2. Sjukvårds- och omsorgsnämnden ska i sitt arbete mot god ekonomisk
hushållning säkerställa att i styrning, uppföljning och rapportering
tillämpa fullständig följsamhet till den av KF fastställda
styrprocessen för Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra eventuella
redaktionella ändringar i delårsrapport 2.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun inte till fullo uppnår god
ekonomisk hushållning för år 2015. I dagsläget är det svårt att bedöma
styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per
augusti och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts på årsbasis.
Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat för kommunen som helhet
vid årets slut på 25 mnkr, 0,7 % avvikelse enligt balanskravet, vilket är bättre
än prognosen i delårsrapport 1 som var 3 mnkr. Trots förbättrad prognos är
detta oroande. Inom hela kommunen måste åtgärder vidtas för att sänka
kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i alla verksamheter. Resultatet
i kommunen per augusti uppgick till 8 mnkr före balanskravsjusteringar och
ett negativt resultat på -2 mnkr efter balanskravsjustering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 187, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015.
Delårsrapport 2 för per augusti 2015.
Finansrapport
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Projektuppföljning investeringar
Beslutet ska skickas till
Irene Dickman, ekonomichef
Strategistaben, ekonomiavdelningen
Överförmyndaren
Samtliga nämnder
Kommunal Revision
Norrtälje Kommunhus AB
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§ 143

Dnr 2015-000807 045

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet
Norrvatten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Norrvattens
hemställan om utökad låneram till 1 200 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Kommunalförbundet Norrvatten
får en utökad låneram till 1 200 miljoner kronor. Den utökade låneramen är
en konsekvens av att Norrtälje kommun valt att följa huvudalternativet i
avtalet med Norrvatten avseende finansiering vid anslutningen till
Norrvattenledningen. Huvudavtalet innebär att Norrtälje kommun betalar av
anslutningsavgiften över 40 år. Detta kan omförhandlas 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 169, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Hemställan från Kommunalförbundet Norrvatten.
Beslutet ska skickas till
Peter Wahlquist
Sigrid de Geyter, VA-chef
Annica Johansson, finanschef
Kommunalförbundet Norrvatten
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§ 144

Dnr 2015-000163 091

Besvarande av motion om familjehemsplacering av
ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens
beslut samt vad som redovisas i socialkontorets yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Strandman (SD) lämnade in en gruppmotion från
Sverigedemokraterna på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari
2015, § 19. I motionen föreslås att Norrtälje kommun snarast möjligt upphör
med institutionsplaceringen av så kallade ensamkommande flyktingbarn och
istället placerar dessa i familjehem där värdfamiljen ”handplockas” efter
noggrann utvärdering av en ”matchningsgrupp” bestående av en representant
för de olika partierna i kommunfullmäktige samt personer från
socialkontoret och socialnämnden. Socialnämnden behandlade motionen den
27 augusti 2015, § 83 och föreslog att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till socialkontorets tjänsteutlåtande från den 19 augusti
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 170, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 september 2015.
Motion från Mikael Strandman (SD)
Socialnämndens beslut den 27 augusti 201, § 83
Socialkontorets tjänsteutlåtande den 19 augusti 2015.
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§ 145

Dnr 2015-000395 091

Besvarande av motion från Ann Lewerentz (M) om
utökad utbildning i ABC- (Alla Barn i Centrum) för alla
föräldrar med barn i förskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vad som
redovisas kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 21 augusti
2015.
Sammanfattning av ärendet
Ann Lewerentz (M) lämnade in en gruppmotion från Moderaterna på
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2015, § 89. I motionen
föreslås att erbjudandet om ABC-utbildning utökas till att gälla föräldrar
med barn i förskoleåldern och fler utbildningstillfällen erbjuds i kommunens
samtliga huvudorter. Med hänvisning av vad som redovisas i
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande föreslår kommunstyrelsen att
motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 171, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015.
Motion från Ann Lewrentz om utökad utbildning i ABC för alla föräldrar
med barn- i förskolan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning
till vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21
augusti.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Ulrika Falks yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande.
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§ 146

Dnr 2014-002397 091

Besvarande av motion avseende fria resor på SL
utanför rusningstid för kommunens pensionärer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad som redovisas
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterat den 9 september 2015.
Sammanfattning av ärendet
Ingemar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) lämnade in en
gruppmotion avseende fria resor på SL utanför rusningstider på
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2014, § 183. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar undersöka kostnaden för
att införa gratis resor under lågtrafik för pensionärer över 70 år
mantalsskrivna i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 172, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Motion från Ingemar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) om fria resor
på SL utanför rusningstider på kommunfullmäktiges sammanträde den 10
november 2014.
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§ 147

Dnr 2015-001081 310

Investeringar 2016 Solbacka Mitt I Norrtälje
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 15 281 tkr för om-/nybyggnad av
gatuanläggningar (8 762 tkr) och VA-försörjning (6 519 tkr) i
Solbacka Mitt i Norrtälje. Gatuanläggningar finansieras till största
delen av exploatören enligt procentuell ersättningsmodell gentemot
den faktiska kostnaden för anläggningarna efter slutbesiktning, detta
finns reglerat i 4:e paragrafen i exploateringsavtalet. VAförsörjningen finansieras via anläggningsavgifter
2.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för
investeringar 2015.

3. Kommunstyrelsekontorets budgetram för 2017 utökas med 255 tkr
för ökade kapital- och driftkostnader avseende om- och tillbyggd
gatuanläggning, driftskostnaderna för VA på 324 tkr ryms inom
taxan.
4.

Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för drift p.g.a.
nyinvesteringar 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett investeringsärende för om- och
nybyggnadbyggnad av gator, GC-väg och VA-försörjning i Solbacka Mitt i
Norrtälje. Detta projekt är för att färdigställa kommunens del i
genomförandet av detaljplanen för del av Tälje 3:187 och Tälje S:35 med
flera i Norrtälje. Projektet är beräknat till en kostnad av 15 281 tkr, (8 762
tkr för gator och 6 519 tkr för VA-ledningar). Den årliga drift- och
kapitalkostnaden för gator är beräknad till 255 tkr. För VA-kollektivet är
driftkostnaderna beräknade till 320 tkr och intäkterna, vid fullt utbyggt
område, till 516 tkr. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september
2015, § 125, och beslöt att återremittera ärendet för att utreda principerna för
gatukostnadsersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 188, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2015, reviderat
den 22 september
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Projekt Solbacka Mitt Investeringskalkyl VA den 19 augusti 2015.
Projekt Solbacka Mitt Investeringskalkyl Gata den 19 augusti 2015.
Programbeskrivning den 13 augusti 2015.
Gällande plankarta för området den 23 maj 2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör

Tom Johansson, t.f. gatu- och parkchef
Per Hedspång, gatu- och parkavdelningen
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§ 148

Dnr 2015-001320 040

Investering 2015 - Kapellskärs reningsverk, förnyelse
och utökning av kapaciteten
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 5,7 mnkr nya investeringsmedel för
ombyggnad av Kapellskärs reningsverk på grund av akuta
driftproblem
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2015.
3. Framtida drift inklusive kapitalkostnader på cirka 510 tkr per år
belastas VA-kollektivet.
4. Kostnaden om 7,5 mnkr för den del av ombyggnationen som avser
kapacitetsökningen skall belasta tidigare beslutade medel
(Kommunfullmäktige beslut den 9 september 2013, § 193).
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att
genomföra förnyelse och utökning av verket till 3 000 pe .
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de förseningar som uppstått i beslutat projekt avseende
utbyggnaden av Kapellskärs reningsverk till 15 000 pe så måste akuta
åtgärder ske i befintligt verk. Förseningarna beror i huvudsak på de
överklaganden av miljötillstånd och bygglov som skett. Dessa förseningar
har fått till följd att det nuvarande verket har nått kapacitetstaket och
dessutom har verket akuta behov av förbättringar för att säkerställa att redan
givna tillståndsvillkor inte överskrids. Kostnaden för att åtgärda de akuta
driftproblemen är 5,7 mnkr och för att höja kapaciteten till 3000 pe är 7,5
mnkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 189, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2015.
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Sigrid de Geyter, VA-chef
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Peter Leonardsson, VA-avdelningen
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§ 149

Dnr 2015-001321 344

Utbyggnad av VA-nät samt gatunät kvarteret Varvet i
Norrtälje
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontorets VA- och
Gatu/Park-avdelning att genomföra infrastrukturutbyggnad för
kvarteret Slipen (fastighet 1-8) samt Björken 9. Området benämns i
detaljplanen som Varvet.
2. Kommunstyrelsen anslår 6 600 tkr till utbyggnad samt ombyggnad
av det kommunala VA-nätet samt utbyggnad och ombyggnad av
gatuanläggningen. Medel anslås från Kommunstyrelsens
investeringsanslag för 2015.
3. Finansiering av ökade kapitalkostnader för VA-arbeten avseende
ombyggnad finansieras inom skattekollektivet med
exploateringsintäkter motsvarande 27 tkr årligen. Kapital- och
driftkostnader för utbyggnad av VA-nätet om i genomsnitt 14 tkr
årligen finansieras inom VA-kollektivet.
Årliga kapital- och driftkostnader för gatuanläggning om ca 240 tkr
finansieras inom skattekollektivet med exploateringsintäkter.
4. Kommunstyrelsen upphäver nedanstående punkter i
kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2015, § 8, Begäran om
medel för genomförande av detaljplan för Tälje 3:51 (Varvet) m.fl:
2. Anslå 1 600 000 kronor för gatukostnader i samband med
genomförande av detaljplan ”Tälje 3.51 med fler”.
3. Anslå 1 400 000 kronor för VA-kostnader i samband med
genomförande av detaljplan ”Tälje 3:51 med fler”.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna genomföra detaljplan Tälje 3:51 m.fl. och färdigställa byggklara
tomter till försäljning krävs ett antal åtgärder inom VA- och gatunätet.
Infrastrukturutbyggnaden omfattar fastigheterna Slipen 1-8 samt Björken 9.
VA-nätet i området kräver utbyggnad samt ombyggnad. Åtgärderna innefattar
också förbättringar samt utbyggnad av befintligt gatunät, samt hantering av
dagvatten.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 190, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2015.
Programbeskrivning
Investeringskalkyl VA
Investeringskalkyl Gatu/park
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson och finner att
kommunstyrelsen säger ja.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Sigrid de Geyter, VA-chef
Tom Johansson, t.f. gatu- och parkchef
Ulrika Österberg, VA-avdelningen
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§ 150

Dnr 2015-001322 355

Avtal med VA-samfälligheten på Oxholmen och
Förlikningsavtal med VA-samfälligheten på Oxholmen
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat anslutningsavtal mellan
Norrtälje kommun och Oxholmens samfällighetsförening (7179148270) avseende anslutning av gemensamhetsanläggningen Håtö
GA:25 till kommunens allmänna VA-anläggning utanför
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förlikningsavtal mellan
Norrtälje kommun och Oxholmens samfällighetsförening (7179148270) avseende nyttjanderätt till ledningar och anordningar för vatten
och spillvatten-anslutning av gemensamhetsanläggningen Håtö
GA:25 till kommunens allmänna VA-anläggning utanför
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har i enlighet med investeringsbeslut i kommunfullmäktige
den 7 maj 2012 byggt ut VA-ledningar till bl.a. fastigheter på ön Oxholmen,
avsedda att ansluta som samfällighet utanför verksamhetsområdet för den
allmänna VA-anläggningen. Den VA-anläggning som kommunen byggt inom
området Öar nära Spillersboda på Oxholmen har dock i princip byggts som ett
verksamhetsområde och enligt det temporära anslutningsavtal som tecknats
mellan kommunen och Oxholmens samfällighetsförening skulle kommunen i
praktiken ge bort VA-ledningar och VA-anordningar till föreningen. Därtill
skulle föreningen enligt det temporära anslutningsavtalet betala
anläggningsavgift beräknad enligt 2011-års VA-taxa, oaktat att anslutning var
avsedd att ske förts senare. Ett sådant förfarande strider mot den kommunala
kompetensen då det skulle komma i konflikt med såväl den kommunalrättsliga
likställighetsprincipen som förbudet mot gynnande av enskild.
Kommunstyrelsekontoret/VA-avdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen
dels undersökt möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för den allmänna
VA-anläggningen till att omfatta Oxholmen samt ytterligare ett antal öar inom
samma område, dels genomfört förhandlingar med Oxholmens
samfällighetsförening i syfte att rätta till felaktigheterna i befintligt avtal och få
till stånd ett ordinarie anslutningsavtal, för att möjliggöra den ursprungligen
avsedda anslutningen av samfällighetens fastigheter till kommunens allmänna
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VA-anläggning. Det bedöms inte föreligga skäl att utvidga verksamhetsområdet
att omfatta Oxholmen samt ytterligare öar enligt uppdraget, vare sig ekonomiskt
eller VA-rättsligt. Förhandlingarna med föreningen har resulterat i ett reviderat
anslutningsavtal samt ett förlikningsavtal kopplat till huvudavtalet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 191, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23september 2015.
Ordinarie anslutningsavtal daterat 2015-06-26.
Förlikningsavtal daterat 2015-07-10, inklusive bilagor.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör

Sigrid De Geyter, VA-chef
Linus Lagercrantz, biträdande kommunjurist
Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef
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§ 151

Dnr 2015-001323 355

Avtal med VA-samfälligheten på Norrmansö och
Förlikningsavtal med VA-samfälligheten på Norrmansö
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat anslutningsavtal mellan
Norrtälje kommun och Norrmansö vatten samfällighetsförening
(717914-3503) avseende anslutning av gemensamhetsanläggningen
Norrmansö GA:1 till kommunens allmänna VA-anläggning utanför
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förlikningsavtal mellan
Norrtälje kommun och Norrmansö vatten samfällighetsförening
(717914-3503) avseende nyttjanderätt till ledningar och anordningar
för spillvatten-anslutning av gemensamhetsanläggningen Norrmansö
GA:1 till kommunens allmänna VA-anläggning utanför
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
3. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förlikningsavtal mellan
Norrtälje kommun och Norrmansö vatten samfällighetsförening
(717914-3503) avseende tillgodoräknande av tidigare erlagd
anläggningsavgift (förbindelsepunkts- och servisavgift) för vatten
utanför verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har i enlighet med investeringsbeslut i kommunfullmäktige
den 7 maj 2012 byggt ut VA-ledningar till bl.a. fastigheter på ön Norrmansö,
avsedda att ansluta som samfällighet utanför verksamhetsområdet för den
allmänna VA-anläggningen. Den VA-anläggning som kommunen byggt inom
området Öar nära Spillersboda på Norrmansö har dock i princip byggts som ett
verksamhetsområde och enligt det temporära anslutningsavtal som tecknats
mellan kommunen och Norrmansö vatten samfällighetsförening skulle
kommunen i praktiken ge bort VA-ledningar och VA-anordningar till
föreningen. Därtill skulle föreningen enligt det temporära anslutningsavtalet
betala anläggningsavgift beräknad enligt 2011-års VA-taxa, oaktat att
anslutning var avsedd att ske förts senare. Ett sådant förfarande strider mot den
kommunala kompetensen då det skulle komma i konflikt med såväl den
kommunalrättsliga likställighetsprincipen som förbudet mot gynnande av
enskild.
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Kommunstyrelsekontoret/VA-avdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen
dels undersökt möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för den allmänna
VA-anläggningen till att omfatta Norrmansö samt ytterligare ett antal öar inom
samma område, dels genomfört förhandlingar med Norrmansö vatten
samfällighetsförening i syfte att rätta till felaktigheterna i befintligt avtal och få
till stånd ett ordinarie anslutningsavtal, för att möjliggöra den ursprungligen
avsedda anslutningen av samfällighetens fastigheter till kommunens allmänna
VA-anläggning. Det bedöms inte föreligga skäl att utvidga verksamhetsområdet
att omfatta Norrmansö samt ytterligare öar enligt uppdraget, vare sig
ekonomiskt eller VA-rättsligt. Förhandlingarna med föreningen har resulterat i
ett reviderat anslutningsavtal samt två förlikningsavtal kopplade till
huvudavtalet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 192, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23september 2015.
Ordinarie anslutningsavtal daterat 2015-09-01.
Förlikningsavtal daterat 2015-09-01, inklusive bilagor.
Förlikningsavtal daterat 2015-09-01
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör

Sigrid De Geyter, VA-chef
Linus Lagercrantz, biträdande kommunjurist
Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef
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§ 152

Dnr 2015-001324 251

Brännäset 9, del av Tälje 3:1, 3:216 - godkännande av
marköverlåtelseavtal
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtal mellan Brännäset
Förvaltning AB och Norrtälje kommun gällande fastigheterna Brännäset 9,
del av Tälje 3:1 och del av 3:216 till en kontraktssumma av 3.000 (tretusen)
kronor per kvadratmeter BTA byggrätt enligt detaljplan vid byggnation av
bostadsrätter, dock minst 8.040.000 (åttamiljonerfyrtiotusen) kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsens att godkänna
marköverlåtelseavtal mellan Brännäset Förvaltning AB (Bolaget) och
Norrtälje kommun gällande fastigheterna Brännäset 9, del av Tälje 3:1 och
del av 3:216. 2014-10-14, KS § 153, fattade kommunstyrelsen beslut om att
godkänna ramavtal med Brännäset Förvaltning AB gällande exploatering av
fastigheten Brännäset 9 samt del av Tälje 3:1, 3:14 och 3:216 utgörande del
av Hamnprojektet, Norrtälje stad Marköverlåtelsen innebär att Bolaget köper
del av fastigheterna Tälje 3:1, 3:14 och 3:216, mark utlagd som
kvartersmark, av kommunen och att Bolaget överlåter del av Brännäset 9,
mark utlagd som allmän platsmark, till kommunen utan ersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 193, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2015.
Översiktskarta
Marköverlåtelseavtal
Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör

Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, mark- och exploateringschef
Matilda Johansson, exploateringsingenjör
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§ 153

Dnr 2015-001175 256

Avtal om anläggningsarrende inom Tälje 5:46
(Restaurang Kärleksudden)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om anläggningsarrende avseende ca
880 m2 av fastigheten Tälje 5:46 rörande Kärleksuddens restaurangområde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett gällande anläggningsarrendeavtal rörande den mark som
”Kärleksuddens restaurang” är belägen på, som arrendatorn vill överlåta till
nuvarande ägare av byggnaderna och rörelsen. Kommunstyrelsekontoret
föreslår i stället att ett nytt avtal om anläggningsarrende tecknas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 194, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2015.
Avtal om anläggningsarrende avseende område av Tälje 5:46.
Avtalsbilaga med karta.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör

Peter Elenfalk, fastighetschef
Eva Källander, mark- och exploateringschef
Erik Klockare, exploateringsingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-10-19
Kommunstyrelsen

§ 154

Dnr 2015-000886 214

Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan för
fastigheten Vattumannen 7 i Norrtälje stad
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar som planbesked, enligt 5 kap §2 Plan- och
bygglagen, ange att kommunen inte har för avsikt att inleda en sådan
planläggning som begäran om planbesked avser för fastigheten
Vattumannen 7 i Norrtälje stad
2. Avgiften för planbeskedet är 9 000 kr i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.
Skäl till beslutet
Placering av en tankstation inom området skulle innebära att en stor del av
mark som idag används för parkering försvinner. Detta skulle innebära en
stor försämring av parkeringssituation för hela handelsområdet då
bilplatserna är beräknade utifrån den tillåtna bruttoarean.
Antal bilrörelser skulle öka eftersom all in/utfart till/från området sker via
parkeringen. Vidare skulle lagring, hantering och transporterar av
brandfarliga varor på parkeringen och nära entréerna innebära stora
säkerhetsrisker.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har fått in en ansökan, 2015-07-21, om ändring av
detaljplan för fastigheten Vattumannen 7 i Norrtälje stad. Ansökan
bedömdes vara komplett 2015-08-12. Sökanden, Statoil Fuel & Retail
Sverige AB, önskar ändra detaljplan för fastigheten Vattumannen 7 för att
kunna bygga en tankstation. Kommunstyrelsekontoret bedömer att placering
av en tankstation enligt ansökan inte är lämplig på grund av den försämrade
parkeringssituationen för handelsområdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 42, den 7 oktober
2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 1 september 2015.
Planbeskedsansökan.
Översiktsbild.
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Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör
Lotta Lagergren, plankoordinator

Sökande: Statoil Fuel & Retail Sverige AB
Fastighetsägare: Hans-Olof Andersson
Kommunstyrelsekontorets gatu/park-avdelning, Va-avdelning samt markoch exploateringsenhet
Bygg- och miljökontoret
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§ 155

Dnr 2015-000846 214

Ansökan om planbesked, upprättande/ändring av
detaljplan för fastigheten Tälje 3:188 med flera i
Norrtälje stad
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar som planbesked, enligt 5 kap §2 Plan- och
bygglagen, ange att kommunen inte har för avsikt att inleda en sådan
planläggning som begäran om planbesked avser för fastigheten Tälje
3:188 m.fl. i Norrtälje stad.
2. Avgiften för planbeskedet är 18 000 kr i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.
Skäl till beslutet
Närhet till reningsverket.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har 2015-06-18 fått in en ansökan om upprättande
av detaljplan för ett område i Solbacka, Norrtälje stad. Ansökan bedömdes
vara komplett 2015-07-22. En komplettering inkom 2015-08-12. Denna har
tagits i beaktan och har inte inneburit något ändrat ställningstagande
avseende beslutet. Planansökan avser uppförande av ett nytt bostadsområde i
kombination med olika typer av närhandel och service. Det efterfrågade
planområdets areal är ca 5 hektar. Den risk/olägenhet som omedelbart kan
identifieras för det efterfrågade planområdet är närheten till Lindholmens
reningsverk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 44, den 7 oktober
2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2015.
Planbeskedsansökan den 18 juni 2015.
Komplettering planansökan den 12 augusti 2015.
Översiktsbild
Yttrande från VA-avdelningen den 18 augusti 2015.
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Skrivelse betr. Planbesked Tälje 3:188 m.fl. Dnr. 15-1964, KS 15-846.214
inkom den 2 oktober 2015.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. Samhällsbyggnadsdirektör
Lotta Lagergren, plankoordinator

Sökande
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§ 156

Dnr 2015-001215 531

Godkännande av Norrtälje kommuns yttrande över
trafikförändringar i SL:s busstrafik från och med
januari 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande
daterat den 21 september 2015 som sitt eget och överlämnar det till
Trafikförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikförvaltningen ha remitterat förslag på busslinjer som kan komma att
beröras av effektiviseringar i busstrafiken från och med januari 2016.
Remissen är ett extrainsatt förslag utöver de årliga trafikremisserna med
anledning av att Trafiknämnden i Stockholms läns landsting uppdragit åt
Trafikförvaltningen att genomföra effektiviseringar i busstrafiken för att nå
en budget i balans. Norrtälje kommun berörs av 6 föreslagna nedläggningar
av busslinjer och 11 föreslagna nedskärningar i turutbudet. Samtliga
föreslagna nedläggningar är landsbygdslinjer. Även nedskärningarna i
turutbudet gäller landsbygdslinjer utöver att samtliga stadslinjer i Norrtälje
stad berörs. Särskilt hårt drabbas kommunens västra delar och Rimbotrakten
samt landsbygdsområdena söder och väster om Norrtälje stad.
Kommunstyrelsekontoret avstyrker 4 linjeindragningar och 2 nedskärningar
samt lämnar 2 förslag till omprioriteringar av trafiken.
Kommunstyrelsekontoret anser att det är oacceptabelt att lägga ned
busslinjer eller kraftigt försämra turutbudet på linjer som berör många
skolelever och är viktiga för att upprätthålla en livskraftig landsbygd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 174, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2015.
Bilaga 1 – Utdrag från remiss ”Trafikförändringar i SL:s busstrafik from
januari 2016”.
Bilaga 2 – Förslag till yttrande över ”Trafikförändringar i SL:s busstrafik
from januari 2016”.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag som bifalls av Kjell Jansson och finner att
kommunstyrelsen säger ja.

Beslutet ska skickas till
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Erik L’Estrade, planerings- och utvecklingsavdelningen
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§ 157

Dnr 2015-000465 003

Besvarande av remissen ”En kommunallag för
framtiden” (SOU 2015:24)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Norrtälje kommun inte ska besvara remissen
gällande en kommunallag för framtiden.
Sammanfattning av ärendet
Remissen en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har gått ut till
samtliga kommuner och landsting i Sverige samt övriga remissinstanser som
redovisas i bilaga 2 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17
augusti 2015. Med hänvisning till dels att en stor mängd kommuner,
domstolar, myndigheter och organisationer ska svara på remissen dels att
departementet därefter skriva samman en proposition som också ska
remitteras föreslår kommunstyrelsekontoret att Norrtälje kommun inte svarar
på remissen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 173, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2015.
Sammanfattning En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).

Beslutet ska skickas till
Regeringskansliet
Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef
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§ 158

Dnr 2010-001852 315

Slutredovisning av investeringsprojekt – nybyggnad av
pendlarparkering vid Norrtäljes södra infart
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i november 2010 (KS § 217) att anslå 7 932 tkr
för kommunens del av en investering i nybyggnad av pendlarparkering vid
Norrtäljes södra infart. Projektets totalkostnad beräknades till 16 932 tkr, där
SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) finansierade själva parkeringsytan med
9 000 tkr. Projektet var en del av genomförandet av detaljplanen för Västra
vägen, södra delen. Byggnationen slutfördes till största delen under 2011,
men vissa delar har kompletterats med fram till 2014. Nu är projektet slutfört
och kostnadsreglerat. Den totalen kostnad blev 13 373 tkr, där kommunens
andel är 4 373 tkr. Den slutliga kostnaden blev cirka 3½ miljoner kronor
lägre än beräknat. Orsak är framför allt god konkurrenssituation i
upphandlingsskedet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 195, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Tom Johansson, t.f. gatu- och parkchef
Peter Sartorius, gatu- parkavdelningen
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§ 159

Dnr 2010-000275 311

Slutredovisning av investeringsprojekt –
tillgänglighetsanpassning av stadsbusslinjernas
busshållplatser i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dåvarande Tekniska kontoret upprättade 2007 ett program för
tillgänglighetsanpassning av hållplatserna längs stadsbusslinjerna i Norrtälje.
Programmet etappindelades och planerades att genomföras under fyra år.
Merparten av ombyggnaderna har följt ursprunglig tidsplan, men av olika
skäl har utförandet av vissa hållplatser dragit ut på tiden. Under projektets
gång har även förändringar av programmet gjorts, som följd av andra
ombyggnader samt ändrade linjesträckningar. Nu är projektet slutfört till en
kostnad av 6 542 tkr jämfört med budgeterade 6 593 tkr. Projektet har
beviljats statsbidrag på totalt 1 230 tkr, vilka reducerar
kapitaltjänstkostnaden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 196, den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015.

Beslutet ska skickas till
Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör
Tom Johansson, t.f. gatu- och parkchef
Peter Sartorius, gatu- parkavdelningen
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§ 160

Dnr 2015-001291 023

Anställning av kommundirektör
Beslut
1. Kommunstyrelsen anställer Ulla-Marie Hellenberg som
kommundirektör enligt särskilt chefsavtal.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta fram ett chefsavtal.
Reservationer
Kjell Jansson, Bino Drummond, Mats Hultin och Lotta Lindblad Söderman,
samtliga (M) till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning av ärendet
HRM affärsutveckling har, efter genomförd direktupphandling, fått uppdrag
att rekrytera en kommundirektör. Efter ett omfattande arbete av HRM har tre
slutkandidater presenteras för kommunstyrelsens presidium. Av dessa
föreslås Ulla-Marie Hellenberg bli ny kommundirektör. Förhandlingar med
personalorganisationerna har skett och samtliga representanter är positiva till
förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 166, den 30 september 2015.
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2015.
Samverkansprotokoll CESAM den 28 september 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kjell Jansson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Berit Jansson (C), Ingrid Landin (MP), Olle Jansson (S) och Catarina
Wahlgren (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag som bifalls av Berit Jansson (C),
Ingrid Landin (MP), Olle Jansson (S) och Catarina Wahlgren (V) mot Kjell
Janssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
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Beslutet ska skickas till
Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande.
Carina Idenfors Norrbacka, personalchef.
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§ 161

Dnr 2015-000032 002

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut per den 19 oktober 2015.
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§ 162

Dnr 1270-60

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen per den 9
oktober 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.
Beslutsunderlag
Inkomna meddelanden per den 19 oktober 2015.
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