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§ 11

Godkännande av dagordningen
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att godkänna dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/8

Bokslut 2015
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att överlämna nämndens bokslut 2015, för de skattefinansierade verksamheterna,
till kommunstyrelsen.
att överlämna nämndens bokslut 2015, för de avgiftsfinansierade verksamheterna,
till kommunstyrelsen.
___________

Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett resultat som uppgår till 2 157
tkr. Överskottet inom tekniska enheten är i linje med prognostiserat resultat och en
följd av beslut om att inte genomföra ettårssatsningar för att bidra till kommunens
totala ekonomiska resultat.
Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett underskott om 1 731 tkr.
Underskottet är hänförligt till VA-verksamheten och beror på regresskostnader för
källaröversvämningar uppkomna hösten 2014.
Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året. Måluppfyllelsen brister på
samtliga nivåer och finns möjlighet till förbättring och utveckling.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-11.
– Bokslut 2015

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2015/33

Redovisning av utförd internkontroll 2015
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att godkänna utförd internkontroll 2015.
___________

Ärendet
Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2015-05-11. Kontroll
av 42 rutiner/moment har genomförts och endast ett redovisas med anmärkning.
Punkten rör rutiner för att upptäcka brister i projektering och förfrågningsunderlag.
Kontoret inleder under 2016 ett arbete för en gemensam projektmodell och ökad
investeringsuppföljning som kommer minska risken.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-13.
– Redovisning av utförd internkontroll 2015.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/9

Internkontrollplan 2016
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan 2016.
___________

Ärendet
Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden.
Framtagen plan för 2016 bygger i huvudsak på genomförd riskanalys som gjorts av
kontorets ledningsgrupp och dels på ett antal kommungemsamma kontrollmoment
inom områdena Personal, Delegering och Personuppgiftslagstiftning. Nytt för i år är
att riskanalysen för respektive verksamhet/enhet utgår från ett antal gemensamma
områden, syftet är att systematisera riskanalysen för att ”tvinga” oss att beakta
verksamheten från olika perspektiv. Identifierade områden är Uppdraget,
Tjänstemottagare, Stöld/skadegörelse, Upphandling, Information och
kommunikation, Personal, Arbetsmiljö fysisk, Arbetsmiljö psykisk, Mutor och jäv
och slutligen Ekonomi.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-13.
– Internkontrollplan 2016.
– Riskanalys 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 15

Sammanträdesprotokoll
2016-03-17

Sida 7(17)

TSN 2016/10

Revidering och komplettering av investeringsbudget
Beslut
Teknik- och servicenämnden föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att revidera och komplettera investeringsbudget enligt nedan:
• Utöka projektet nytt tak Trosa vårdcentral med X tkr.
• Skapa utrymme om X tkr för ett nytt projekt solceller på Trosa
vårdcentral.
• Skapa utrymme för hyresgästanpassning på Industrigatan om X tkr.
• Utöka projektet Skärgårdens förskola med X tkr.
• Skapa utrymme om X tkr för ett nytt projekt solceller vid Skärgårdens
förskola.
• Utöka projektet offentlig toalett i hamnen med X tkr.
• Tidigarelägga projekten GC-vägg Hagarna till Lånesta och Grusad parkering
på Lånestahallen från år 2017 till 2016.
• Omprioritera projektet Nyängen etapp 2 till Översvämningsutredning
Smäckbrogatan.
___________

Ärendet
I samband med budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 beslutades om ett antal
investeringsprojekt. Av olika skäl finns nu behov av att revidera ett antal projekt
tidsmässigt, besluta om utökad investeringsram för några projekt samt komplettera
med nya projekt.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-15.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/11

Remissyttrande – VA-policy för Trosa kommun
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att överlämna kontorets yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 till
kommunstyrelsens ekoutskott.
___________

Ärendet
Gällande vatten- och avloppspolicy antogs av Trosa kommunfullmäktige
den 11 mars 2009. Utgångspunkten för VA-policyn var gällande lagstiftning inom
miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL), samt Trosa kommuns miljöpolicy
och översiktsplan. Förändringar av ovan samt i nuläge har föranlett en översyn och
revidering av VA-policyn.
VA-policyn är framtagen med bred förankring i kommunen. Styrgruppen har bestått
av kommunens VA-ingenjör, miljöansvarig, samhällsbyggnadschef, teknisk chef,
planchef, kommunekolog samt ordförande och vice ordförande i ekoutskottet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-15.
– Remissversion VA-policy 2016-02-16.

Kopia till:
Kommunstyrelsens ekoutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/12

Remissyttrande – Nytt reservatsbeslut för Kråmö
naturreservat
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att överlämna kontorets yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 till
kommunstyrelsens ekoutskott.
___________

Ärendet
Kråmö naturreservat bildades 1972 utav Länsstyrelsen i Södermanlands län. Kråmö
har varit kommunägt sedan naturreservatet bildades och Trosa kommun har varit
enskild förvaltare av reservatet sedan 1992.
På begäran av kommunen beslutade länsstyrelsen 2015 att tillstyrka att Kråmö
naturreservat ombildas till ett kommunalt naturreservat. Skälen för ombildande är
dels att omformulera naturreservatets syfte till att förutom friluftsliv även omfatta
naturvård, samt att justera reservatsgränsen gentemot stugbyn. Länsstyrelsen och
kommunen är överens om att kommunen fattar ett nytt reservatsbeslut, men att
det börjar gälla först från det att länsstyrelsen upphävt sitt beslut.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-15.
– Följebrev remiss Kråmö naturreservat
– Remisshandlingar Kråmö naturreservat

Kopia till:
Kommunstyrelsens ekoutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/13

Lokala trafikföreskrifter
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
1 § På Fiskargatans norra sida vid Ankarparken, på en markerad plats, får endast
sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller
utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.
2 § Parkering får ske under högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sönoch helgdag.
________
Denna författning träder i kraft den 1 april 2016 då Trosa kommuns föreskrifter
(0488 2014:29) om parkering för rörelsehindrade på samma plats ska upphöra att
gälla.

att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
1 § På Fiskargatans norra sida på 2 markerade platser vid Ankarparken får fordon
parkeras högst 2 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt
trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera.
2 § Tidsbegränsningen gäller alla dagar mellan klockan 09 och 18 under perioden
mellan 1 maj och 30 september.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande skall användas.
4 § Under perioden mellan 1 oktober och 30 april får fordon parkera höst 24
timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tillåtelsen ger inte rätt
att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna
eller parkera.
________
Denna författning träder i kraft den 1 april 2016 då Trosa kommuns föreskrifter
(0488 2014:35) om parkering på samma plats ska upphöra att gälla.
forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 18
att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
1 § På Fiskargatans norra sida mellan det sydöstra hörnet på fastigheten
Skjutsstationen 10 och 21 meter västerut får fordon parkeras högst 2 timmar i
följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen
(1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera.
2 § Tidsbegränsningen gäller alla dagar mellan klockan 09 och 18 under perioden
mellan 1 maj och 30 september.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande skall användas.
4 § Under perioden mellan 1 oktober och 30 april får fordon parkera höst 24
timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tillåtelsen ger inte rätt
att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna
eller parkera.
________
Denna författning träder i kraft den 1 april 2016 då Trosa kommuns föreskrifter
(0488 2014:36) om parkering på samma plats ska upphöra att gälla.

___________

Ärendet
Utmed Fiskargatans norra sida finns i dag plats för fyra fordon att parkera mot
fastigheten Skjutsstationen 10 och mot Ankarparken finns två parkeringsplatser
reserverade för rörelsehindrade.
Parkeringsplatserna för rörelsehindrade är dåligt utnyttjade och det finns dessutom
ytterligare två platser för rörelsehindrade i anslutning till Östra Hamnplan. Därför
föreslås att en av platserna på Fiskargatan tas bort och att denna tillsammans med
intilliggande yta kan ge ytterligare två parkeringsplatser för icke rörelsehindrade.

forts.

Justerandes signatur
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forts. § 18

Yrkande
Arne Karlsson (KD) föreslår att nämnden beslutar om följande ändring av
tidsbegränsningen i att-sats ett:
2 § Parkering får ske under högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sönoch helgdag.
Arne Karlsson (KD) föreslår att nämnden beslutar om följande ändring av
tidsbegränsningen i att-sats två och tre:
2 § Tidsbegränsningen gäller alla dagar mellan klockan 09 och 18 under perioden
mellan 1 maj och 30 september.
4 § Under perioden mellan 1 oktober och 30 april får fordon parkera höst 24
timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tillåtelsen ger inte rätt
att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna
eller parkera.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Arne Karlssons (KD) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med föreslagna ändringar.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gata- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2016-03-10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2016-03-17

Sida 13(17)

TSN 2013/14

Lägesrapport Safiren
Cecilia Högberg, produktionschef, informerar om följande gällande Safiren:
• Restarbeten åtgärdas.
• Inget nytt i den juridiska process som pågår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av
delegationsbeslut:
Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

4.1

Förlängning av avtal med
Sita för renhållning till
2017-01-31

2016-01-26

Cecilia Högberg,
Produktionschef

4.1

Tecknande av ramavtal via
SKL/ Kommentus
avseende
Kopieringspapper ink. Pall,
Lyreco Sverige AB

2016-01-26

Cecilia Högberg,
Produktionschef

4.1

Tecknande av ramavtal via
SKL/ Kommentus
avseende Kontorsmaterial
2014, Staples Sweden AB

2016-01-26

Cecilia Högberg,
Produktionschef

4.1

Tecknande av ramavtal via
SKL/ Kommentus
avseende Datormaterial
inklusive tonerkassetter
2014, Supplies Team
Sverige AB

2016-01-25

Cecilia Högberg,
Produktionschef

4.1

Tecknande av ramavtal via
SKL/ Kommentus
avseende Resebyråtjänster
2014, BigTravel

2016-01-25

Cecilia Högberg,
Produktionschef

2.2

Anställning av kock Tomta

2016-01-04

Kerstin Tibbling,
Kostchef

2.2

Anställning av servicepersonal Häradsgården

2016-02-01

Kerstin Tibbling,
Kostchef

forts.
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forts. § 20
Parkeringstillstånd
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

2016-001

5.16

0488-43K-P, AVSLAG

2016-01-08

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-002

5.16

0488-01016-39M-F

2016-01-12

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-003

5.16

0488-01017-42M-F

2016-01-15

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-004

5.16

0488-01018-28M-F

2016-01-20

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-005

5.16

0488-01019-68M-P

2016-01-25

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-006

5.16

0488-01020-30K-P

2016-01-27

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-007

5.16

0488-01021-45K-F

2016-02-08

Stig Tördahl
teknisk chef

2016-008

5.16

0488-56K-P, AVSLAG

2016-03-01

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-009

5.16

0488-01022-42M-F

2016-03-01

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-010

5.16

0488-01023-49M-F

2016-03-01

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-011

5.16

0488-01024-38M-F

2016-03-02

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-012

5.16

0488-42K-F, AVSLAG

2016-03-04

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-013

5.16

0488-01025-50M-F

2016-03-04

Cecilia Högberg
tf teknisk chef

2016-014

5.16

0488-01026-43M-F

2016-03-04

Cecilia Högberg
tf teknisk chef
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TSN 2016/2

Övriga anmälningsärenden
Länsstyrelsen Södermanlands län
– Beslut 2016-02-22. Tillstånd till skyddsjakt efter skarv. (Dnr TSN 2016/6)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Övriga frågor
Sandra Karlsson (S) efterfrågar information om arbetet kring avloppsförsörjningen
för Tofsö fritidshusområde. Cecilia Högberg, produktionschef, informerar om den
pågående processen och på teknik- och servicenämnden sammanträde i maj
förväntar man sig kunna presentera utredningsalternativen för avloppsförsörjningen
för Tofsö fritidshusområde. (Dnr TSN 2014/50)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

