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§ 56

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/42

Internbudget 2017
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att godkänna internbudget 2017 för teknik- och servicenämndens
skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter.
att godkänna verksamhetsplanerna för teknik- och servicenämndens verksamheter
2017.
att godkänna attestlista för teknik- och servicenämnden 2017.
___________

Ärendet
Teknik- och servicenämnden skall enligt anvisningarna fastställa verksamheternas
internbudget med tillhörande verksamhetsplaner i december.
Inför 2017 har budgeten för den skattefinansierade verksamheten anpassats för
besparingar om ca 700 tkr, rationaliseringar om ca 240 tkr, kompensation om 1 000
tkr för ökat åtagande genom nya gator och kompensation om ca 900 tkr för
tillkommande kapitaltjänstkostnader. Besparingen skall lösas genom minskad
vassröjning, ökad samverkan med Trobo samt lägre kostnader för akut underhåll.
Där utöver har nämnden tilldelats totalt 1 600 tkr i ett års satsningar. Satsningarna
innebär ytterligare 200 tkr för ökad andel ekologisk kost, 500 tkr i
utvecklingsmedel, 100 tkr till en kampanj i syfte att minska avfallsmängderna och
1 000 tkr för upprustning av yttre miljön vid Industrigatan.
Avseende den avgiftsfinansierade verksamheten väntas intäkterna på framför allt
VA kollektivet öka som ett resultat av att antalet abonnenter ökar. Vidare beräknas
kapitaltjänstkostnaderna öka som en följd av större investeringar i
överföringsledning samt ny vattentäkt.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-11-20.
– Förslag till internbudget 2017 för teknik- och servicenämndens verksamheter.
– Verksamhetsplaner med tillhörande verksamhetsmål för teknik- och
servicenämndens verksamheter.
– Förslag till attestlista för teknik- och servicenämndens verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2015/7

Revidering av delegeringsordning för teknik- och
servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att anta reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden.
___________

Ärendet
Sedan nu gällande delegeringsordning antogs av nämnden den 22 januari 2015 har
organisationen inom kontoret förändrats. Nya tjänster, exempelvis Upphandlare och
Driftchef, har tillkommit och ansvar har omfördelats mellan tjänstemän och enheter.
Vid sidan av organisationsförändringarna har det även framkommit förslag till
förändringar i delegeringsordningen i syfte att effektivisera det löpande arbetet
inom kontoret, exempelvis gällande bidragsansökningar och lokala trafikföreskrifter.
Förslaget till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden har tagit
hänsyn till ovan förändringar och behov

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämndsekretare Emma Svedin, 2016-11-30
– Förslag till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden

Kopia till:
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/39

Inriktning för upphandling av gång- och cykelväg till
ridskolan vid Tureholm i Trosa
Beslut
Teknik- och servicenämnden beslutar
att ge kontoret i uppdrag att annonsera upphandling för en investering i gång- och
cykelväg till ridskolan i Trosa.
att ge kontoret i uppdrag att annonsera upphandling för en förlängd investering av
gång- och cykelväg ovan till Viksnäs korsningen.
___________

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.
Efter beredning och hantering av teknik- och servicenämnden har
kommunfullmäktige tagit upp projektet i investeringsbudgeten för 2017.
Under projektets gång har möjligheten att genom förlängning av sträckningen
förbättra tillgängligheten för boende längre ut identifieras som en effektiv lösning.
Med anledning av detta uppdras kontoret att genomföra en upphandling med
förfrågan avseende den ursprungliga sträckningen och ett alternativ med den
förlängda sträckningen. Nivån på inkomna anbud i relation till budget kommer
därefter att vara avgörande för beslutet om GC-vägens sträckning.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-11-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/43

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun
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 Västra Långgatans östra sida på en markerad plats söder om
Krukmakargränd 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 för ske under högst 4 timmar i följd vardagar utom vardag före sönoch helgdag mellan klockan 09 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan
klockan 09 och 13.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande skall användas.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017 då Trosa kommuns föreskrifter
(0488 2012:08) om parkering för rörelsehindrade på samma plats ska upphöra att
gälla.

att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
På parkeringsplatsen belägen på Nyängsvägens norra sida mellan nr 2 och 4 skall
två markerade platser vara laddplats.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
På parkeringsplatsen belägen norr om Östermalmsvägen i anslutning till
Högbergsgatans östra sida skall två markerade platser vara laddplats.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
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att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
På parkeringsplatsen belägen mellan Uddbergagatan och bussvändslingan söder om
Fyrvaktaregatan skall två markerade platser vara laddplats.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
På parkeringsplatsen belägen på Högbergsgatans östra sida mellan nr 34 och 40
skall två markerade platser vara laddplats.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
___________

Ärendet
Trosa Hembygdsföreningen har sedan tidigare haft önskemål om kortare
parkeringstid utanför Garvaregården så att fler kan nyttja den enda
parkeringsplatsen som finns inom området. Föreslagen tidsangivelse är samma som
de centrala parkeringarna. Polisen har 2016-11-10 inget att erinra mot förslaget.
På Nyängsvägens parkeringsplats kommer en laddplats med uttag för två elfordon
anordnas. För att kunna övervaka platsen krävs en lokal trafikföreskrift om
laddplats. Polisen har 2016-11-18 inget att erinra mot förslaget.
På Östermalmsvägens parkeringsplats kommer en laddplats med uttag för två
elfordon anordnas. För att kunna övervaka platsen krävs en lokal trafikföreskrift om
laddplats. Polisen har 2016-11-18 inget att erinra mot förslaget.
På Uddbergagatans parkeringsplats kommer en laddplats med uttag för två elfordon
anordnas. För att kunna övervaka platsen krävs en lokal trafikföreskrift om
laddplats. Polisen har 2016-11-18 inget att erinra mot förslaget.
På Högbergsgatans parkeringsplats kommer en laddplats med uttag för två elfordon
anordnas. För att kunna övervaka platsen krävs en lokal trafikföreskrift om
laddplats. Polisen har 2016-11-18 inget att erinra mot förslaget.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg samt gatu- och
parkingenjör Christoffer Eriksson, 2016-09-19.
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§ 61

Information från teknisk chef
Teknisk chef Azam Forsberg redogör för ett möte med polisen angående
trafiksituationen i Trosa kommun.
Anledningen till att mötet hölls var att polisen haft ”öppet hus” i Vagnhärad och
Trosa för att fånga in synpunkter från allmänheten. Det som engagerade
allmänheten var framförallt trafiksituationen och då speciellt att trafikanter kör för
fort och inte respekterar de trafikregler som finns.
Polisen har lämnat ett förslag till åtgärder som ska bidra till en trygg trafikmiljö.
•
•
•
•

Polisen ska genomföra trafikkontroller avseende nykterhet, hastighet och
beteende i trafiken.
Kommunen ska genomföra trafikförbättrande åtgärder
Polis och kommun möjliggör för allmänheten att lämna synpunkter gällande
trafiksituationen
Trafikråd
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TSN 2016/44

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Trosa kommun
Beslut
Teknik- och servicenämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att ändra 3 §, 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 § och 15 § i lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Trosa kommun.
att införa 6 §, 12 §, 13 § i lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa
kommun.
att minska antalet torghandelsplatser vid Skolparken med 3 st och i hamnen
sammanföra 6 platser till 3.
___________

Ärendet
Det har under 2016 inkommit förslag på ändringar av ordningsföreskrifter för
torghandel som Tekniska enheten hanterat och analyserat tillsammans med
Turistcenter då de administrerar torghandeln. Samtliga föreslagna förändringar i
föreskriften anknyter till ordning och säkerhet. Vidare saknades föreskrift om
godkända vågar, kassaregister samt tillstånd från miljönämnden.

Ärendets beredning
– Nytt förslag till reviderade lokala ordningsskrifter presenteras av Cecilia Högberg
under sammanträdet 2016-12-08.
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg samt gatu- och
parkingenjör Christoffer Eriksson, 2016-11-24
– Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.
2016-11-24

Kopia till:
Kommunfullmäktige
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TSN 2016/45

Revidering av måltidspolicy
Beslut
Teknik- och servicenämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun.
___________

Ärendet
2012 antogs måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun. I den angavs att
revidering skulle göras 2015. Arbetet i projektgruppen påbörjades hösten 2015.
De största skillnaderna i den reviderade upplagan jämfört med den ursprungliga
upplagan är följande:
• Tydliggjort vilka som deltagit i projektgruppen
• Tydliggjort målen
• Lagt till ett mål kring samverkan mellan enheter/verksamheter
• Utökat avsnittet kring Maten och måltiden i skola och förskola, mer
tyngdpunkt på hur skolmat och förskolemat kan användas i pedagogiken
• Utökat avsnitt kring Maten och måltiden i omvårdnaden, förtydligat
uppdraget kring att förebygga och behandla undernäring.
• Lagt till två avsnitt; Hållbara upphandlingar (definition närproducerat) och
Matens miljöpåverkan

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från driftchef Kerstin Tibbling, 2016-11-28
– Reviderad måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige
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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:
• 16 december träffar tjänstemän på kommunen tjänstemän från
länsstyrelsen för att presentera en lösning av avloppsförsörjningen vid
Tofsö fritidshusområde.

___________

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.
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TSN 2016/1

Redovisning 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

1.8

Tecknande av avtal med
Tyréns avseende
landskapsarkitekt
Safirenparken och
Spindelparken.

2016-11-03

Azam Forsberg,
teknisk chef

1.8

Tecknande av avtal med
Tikspac gällande
reklamplats för 2017-2018

2016-11-07

Christoffer
Eriksson, gatuoch parkingenjör

Delegat: Cecilia Högberg, produktionschef
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2016-041 – 2016-044, period
2016-08-17 – 2016-08-26.
Delegat: Azam Forsberg, teknisk chef
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2016-045 – 2016-066, period
2016-09-02 – 2016-11-23.
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TSN 2016/2

Övriga anmälningsärenden
Kommunfullmäktige
– Beslut 2016-04-20, § 27. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2015.
– Beslut 2016-06-15, § 49. Vatten- och avloppspolicy för Trosa kommun.
– Beslut 2016-06-15, § 61. Svar på interpellation om utebliven uppräkning av
flitpengen/rehabpengen hos Arbetsmarknadsenheten.
– Beslut 2016-09-21, § 67. Avsägelser och val. Kristina Gilbert (M) har avsagt sig
uppdraget som ersättare i teknik- och servicenämnden. Platsen hålls vakant.
– Beslut 2016-09-21, § 73. Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige.
– Beslut 2016-10-26, § 85. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun per
31 augusti 2016.
Näringsdepartementet
– Beslut 2016-10-19. Avslag på överklagan gällande Länsstyrelsen i Sörmlands
läns beslut om fartbegränsningar i Tureholmsviken och Stadsfjärden, i sundet
mellan Öbolandet och Lagnölandet samt i sundet mellan Östra Stadsfjärden mellan
Öbolandet och Långnäsudd samt i Trosaån i Trosa kommun.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll 2016-09-19
Arbetsförmedlingen i Södra Sörmland
– Överenskommelse 2016-10-10. Överenskommelse om platser för förstärkt
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Svenska Kraftnät
– Rapportering 2016-11-02. Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering
Husby Kvarn och Trosa kvarn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

