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§ 43

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-29

Sida 4(15)

§ 44

Presentation av nya medarbetare
Cecilia Högberg, produktionschef, presenterar nya medarbetare inom förvaltningen
samt kommunkontoret:
• Josefin Sandborg, ekonom
• Inger Edman, upphandlare
• Azam Forsberg, teknisk chef
• Emma Svedin, nämndsekreterare
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/35

Information om parkeringsutredning
Christoffer Eriksson, gata- och parkingenjör informerar om genomförd
parkeringsanalys. Analysen visar på förslag på vart fler parkeringsplatser kan
skapas i centrala Trosa, samt uppskattad kostnad för att genomföra arbetet.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/18

Delårsrapport med helårsprognos 2016 för teknik- och
servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att överlämna nämndens delårsbokslut 2016, för de skattefinansierade
verksamheterna, till kommunstyrelsen.
att överlämna nämndens delårsbokslut 2016, för de avgiftsfinansierade
verksamheterna, till kommunstyrelsen.
att använda 500 tkr av nämndens buffert och minska kostnaderna inom
verksamheten med 100 tkr för att täcka kostnaderna för vattenläcka.
att godkänna nämndens helårsprognos för 2016.
___________

Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett per sista augusti ett underskott
om ca 500 tkr och den avgiftsfinansierade ett överskott om ca 500 tkr utöver
budgetrat överskott.
Årsprognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår före åtgärder till ett
underskott om ca 2 000 tkr. Ett av skälen är effekten av komponentavskrivningar
inom fastighet som leder till ett underskott i driften om ca 1 000 tkr. Det andra är
kostnader för en vattenskada om ca 600 tkr. Till detta kommer även under hösten
effekten av försäljningen av del av fastigheten på industrigatan. Fastigheten bidrog
med ett positivt resultat då intäkterna översteg kostnaderna och detta medför
därmed en försämring av resultatet om ca 400 tkr. Nämnden föreslås använda 500
tkr sin buffert för oförutsedda kostnader och att verksamheterna minskar sina
kostnader om 100 tkr för att täcka kostnaderna för vattenläckan. Detta innebär
prognostiserat negativt resultat om 1 400 tkr vid årets slut.
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras ett resultat om plus 1 000 tkr.
Ett stort antal aktiviteter och investeringar har genomförts under året.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-09-19.
– Delårsbokslut med helårsprognos 2016 för teknik- och servicenämnden.
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/39

Utökad investeringsram för projektet gång- och cykelväg till
ridskolan vid Tureholm i Trosa
Beslut
Teknik- och servicenämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att år 2017 utöka Teknik- och servicenämndens investeringsbudget med X tkr för
en investering i gång- och cykelväg till ridskolan i Trosa.
___________

Ärendet
I mål och budget uttrycktes bland annat en ökad ambition rörande byggnation av
gång- och cykelbanor, bl.a. uttalades en vilja att komplettera cykelvägen till
ridskolan i Trosa.
Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret har nu utrett möjligheterna att bygga
cykelvägen och tillsammans med samhällsbyggnadskontoret även förhandlat en
möjlig lösning med berörda markägare.
En grov kalkyl för byggnation har tagits fram och kostnadsberäknats till X tkr. Ett
utkast till servitutsavtal har tagits fram för ett eventuellt tecknande med
markägaren.
Projektet finns inte med i investeringsbudgeten och med anledning av detta föreslås
nu kommunfullmäktige att besluta om en komplettering av investeringsbudgeten
för genomförande av detta projekt år 2017.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse med bilagd kartbild från produktionschef Cecilia Högberg, 201609-26.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/36

Skyddsjakt- skadeförebyggande åtgärder
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att avskjutning eller insats av annan skadeförebyggande åtgärd av vilda djurarter
inom tätbebyggt område i Trosa kommun är tillåtet för att se till att viltstammen
hålls på en rimlig nivå och för att inte orsaka orimliga problem för
kommuninvånarna.
att delegera till produktionschef att besluta om skyddsjakt och skadeförebyggande
åtgärder.
___________

Ärendet
Fåglar, gnagare, ormar och andra vilda djur på fel plats kan orsaka problem. Ibland
hjälper enkla knep, ibland krävs skyddsjakt.
Många djur flyttar närmare eller in i tätorten. Här finns det gott om föda och
lämpliga platser för fortplantning. Ibland uppkommer skador eller andra störningar.
I jaktlagstiftningen anges vilka djurarter som kan skjutas eller fångas in och flyttas
om de ger upphov till olägenhet. Åtgärden måste vara väl motiverad. De arter som
berörs är bland annat vildsvin, rådjur, grävling, skata, kajor och tamduva. För jakt
på privat mark utanför tätbebyggt område kontaktas jakträttsinnehavaren. För
jaktfrågor på kommunal mark och inom tätbebyggt område kontaktas tekniska
enheten som ger kommunjägaren uppdraget.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, fastighetsingenjör Maria
Rydholm och administratör Mona Gustafsson, 2016-09-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/37

Organisationsutveckling inom Kultur-, fritid-, teknik-, och
servicekontoret
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att godkänna informationen och ställa sig bakom förslaget.
___________

Ärendet
Produktionskontoret för kultur- fritid- teknik och service har ett brett uppdrag.
Enheten leds av en produktionschef och till dennes hjälp finns fem enhetschefer +
en städchef som organisatoriskt ligger under tekniska chefen.
Över tid har efterfrågan på kontorets tjänster ökat. Efterfrågan på framför allt
vaktmästeritjänsterna har ökat i högre takt än vad som kan levereras, och vi kan se
att det uppstår en uppdragskonflikt mellan de arbetsmarknadspolitiska målen och
produktionsmålen. För att bättre kunna möta efterfrågan på våra tjänster ser vi att
vi behöver:
• stärka vår roll som beställare, framför allt avseende uppföljning av de
tjänster/entreprenader som utförs på vårt uppdrag
• anpassa vår organisation för att i högre utsträckning kunna leverera
fastighetsnära service/ vaktmästeritjänster
• tydliggöra arbetsmarknadsenhetens uppdrag att uppnå uppsatta mål inom
funktionshinderområdet och ge förutsättningar för alla deltagare att kunna
medverka på arbetsmarknaden.
Parallellt med ovan beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att under hösten 2015 utarbeta ett förslag för att skapa ytterligare
samordning mellan Trosa kommun och de kommunala bolagen. I utredningen
identifierades bl.a. att det fanns möjligheter till ökat samutnyttjande av interna och
externa personalresurser. Utredningens förslag påverkar produktionskontoret för
kultur, fritid, teknik och service, och medför i takt med införande ökad efterfrågan.
Sammantaget leder ovan behov till bilagt förslag till organisationsutveckling.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-09-01
– PM Organisationsutveckling KFTS -innehållande riskanalys, 2016-09-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-29

§ 50

Sida 10(15)

TSN 2016/38

Sammanträdestider 2017 för teknik- och servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att fastställa nämndens sammanträdestider 2017.
___________

Ärendet
För år 2017 ska sammanträdestider fastställas för teknik- och servicenämnden.
Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanträdestider 2017
2017

Teknik- och
servicenämnden
Kl. 15.00

Januari
Februari
Mars
April

2
16 bokslut

Maj

9 kvartal+budget

Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

15
24
28 delår
30

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Svedin, 2016-09-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2014/50

Lägesrapport avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde
Cecilia Högberg, produktionschef, informerar om följande gällande den pågående
processen med avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde:
• Nämndens presidie och produktionschef har träffat jurist från Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, för få den juridiska aspekten på den
lösning för avloppsförsörjning som nämnden sedan tidigare beslutat att
undersöka vidare. Det framkom inga juridiska hinder med lösningen.
___________

Ärendet
Länsstyrelsen har förelagt Trosa kommun att tillse att en allmän avloppsanläggning,
gemensam för alla fastigheter inom Tofsö kommer till stånd med kommunen som
huvudman. Efter genomförandet ska området införlivas i kommunens
verksamhetsområde för allmän spillvattenanläggning. Vattenförsörjning behöver
inte ingå i kommunens åtagande. Områdets karaktär med tättbebyggd
fritidshusbebyggelse på höglänt mark med delvis berg i dagen bedöms av
Länsstyrelsen inte ha förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2013/14

Lägesrapport Safiren
Cecilia Högberg, produktionschef, informerar om följande gällande Safiren:
• 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:
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

3.6

Medfinansiering
trafiksäkerhet
Centrumvägen

2016-09-16

Cecilia Högberg,
Produktionschef

3.6

Medfinansiering belysning
gc-väg Gnestavägen

2016-09-16

Cecilia Högberg,
Produktionschef

3.6

Medfinansiering
ombyggnad trottoar
Gärdesvägen

2016-09-16

Cecilia Högberg,
Produktionschef

Delegat: Cecilia Högberg, produktionschef/Stig Tördahl, teknisk chef.
– Tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal trafikföreskrift, löpnummer
2016-101 - 2016-112 och 201601 - 201614, period 2015-10-28 – 2016-08-25.
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2016-015 – 2015-040, period
2016-03-11 – 2016-07-15.
– Dispens för bred och tung transport, löpnummer 1-14, period 2016-01-20 –
2016-09-16.
Delegat: Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör.
– Upplåtelse av allmän platsmark, löpnummer 7-46 period 2015-12-10 – 2016-0916.
– Schakttillstånd, löpnummer TKSCH2016001-TKSCH2016029, period 2015-12-17
– 2016-09-16.
Delegat: Cristina Forssander, chef arbetsmarknadsenheten.
– Anställning av arbetsvägledare, 2015-12-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/2

Övriga anmälningsärenden
Kommunfullmäktige
– Beslut 2016-04-20, § 26. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2015 års
verksamhet.
– Beslut 2016-06-15, § 45. Budget 2017 för Trosa kommun.

Länsstyrelsen Södermanlands län
– Beslut 2016-06-29. Utförande av sluttäckning etapp 2, Korslöts avfallsanläggning.
(TSN 2016/29)
– Beslut 2016-09-14. Uppdrag att utföra fornminnesvård av fornlämningarna
Västerljung 2:1 och Västerljung 285 i Trosa kommun, Södermanlands län.
(TSN 2016/30)
– Beslut 2016-09-14. Uppdrag att utföra fornminnesvård av fornlämning TrosaVagnhärad 135 i Trosa kommun, Södermanlands län. (TSN 2016/28)
Trafikrådet
– Minnesanteckningar 2016-09-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Övriga frågor
Sandra Karlsson (S) föreslår att ett kommande sammanträde förläggs i samband
med besök på verksamheten inom AME.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

