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§ 11

Godkännande av dagordningen
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
• Revidering och komplettering av investeringsbudget 2017
Ärendet hanteras efter ärende 4 på föredragningslistan
• Val av justerare
Ärendet hanteras efter ärende 1 på föredragningslistan
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 12

Sammanträdesprotokoll
2017-03-16

Sida 4(14)

TSN 2015/3

Val av justerare
Beslut
Inge Hjalmarsson (S) utses att justera dagens protokoll tillsammans med
ordförande.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden
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TSN 2017/23

Bokslut 2016 för teknik- och servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de skattefinansierade
verksamheterna avseende år 2016.
Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut för de avgiftsfinansierade
verksamheterna avseende år 2016.
___________

Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett negativt resultat på ca 1 000
tkr. Underskottet inom tekniska enheten är i linje med prognostiserat resultat och
primärt hänförligt till kostnader för verksamhetsfastigheter.
Sammantaget redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten en budget i balans.
Ett stort antal investeringar och aktiviteter har genomförts under året.
Måluppfyllelsen är i huvudsak god och har framför allt förbättrats jämfört
föregående år även om det fortfarande finns möjlighet till förbättring och
utveckling.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-03-03
– Teknik- och servicenämndens bokslut 2016

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2016/9

Redovisning av utförd internkontrollplan 2016
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner redovisningen av 2016 års utförda
internkontroll.
___________

Ärendet
Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2016-03-17. Kontroll
av 40 rutiner/ moment har genomförts och 5 redovisas med anmärkning. Två
punkter rör underhåll inom tekniska enheten där vi kan se att nedlagda kostnader
för åtgärder på fastigheter överskrider budget. Arbete för att komma till rätta med
underhållsplaner samt budget för det samma pågår inom projektet för framtagande
av ny hyresmodell. Vidare återfinns två brister i uppföljningen av kundnöjdhet som
kanske delvis kan förklaras med brister i system för felanmälan. Under 2017 pågår
ett arbete för att systematisera felanmälan, uppföljning och återkoppling av fel.
Rutinen för kontanthantering inom kostenheten fungerar ej tillfredställande. En ny
rutin tas fram i samarbete med ekonomi.
En kortfattad beskrivning av alla kontroller samt kommentarer till dessa återfinns i
bilaga ”Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2016 TSN”.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-03-05
– Resultat av genomförd internkontrollplan 2016 TSN

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/24

Internkontrollplan 2017
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner 2017 års internkontrollplan.
___________

Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt.
Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden.
Internkontrollen avseende 2016 är genomförd och visade på få anmärkningar.
Framtagen plan bygger i huvudsak på genomförd riskanalys som gjorts av
kontorets ledningsgrupp och dels på ett antal kommungemsamma kontrollmoment
inom områdena Personal, Delegering och Personuppgiftslagstiftning. För andra året
i rad utgår riskanalysen för respektive verksamhet/enhet 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.
Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar
och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat
med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas
risken med i kontrollplanen. Totalt 53 risker har identifierats och förts in i
internkontrollplanen för 2017 att jämföra med 40 föregående år. Ökningen är
främst hänförligt till den nya organisationen vilket leder till att fler enheter
genomfört riskanalysen.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-03-05
– Internkontrollplan TSN 2017
– Riskanalys TSN 2017

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/25

Revidering och komplettering av investeringsbudget 2017
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Investeringsbudgeten för projektet Ytskikt Tomtaklints förskola inklusive entré
utökas med X tkr.
2. Investeringsbudgeten för projektet paviljong utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av fortsatt utbyggnad av
Skärlagskolan.
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av köks- och
matsalskapacitet.
5. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för nytt frysrum på Tomtaklintskolan
6. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för planerat underhåll på kommunens
fritids- frilufts- och föreningslokaler.
7. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för konvertering till fjärrvärme från
eldningsolja i Trosa Reningsverk.
8. Investeringsbudgeten för projektet Spindelparken tidigareläggs från år 2018 till
år 2017.
9. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för åtgärder för fler parkeringsplatser.
10. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för ställplatser för husbilar.
11. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av kajen utmed trosaån.
12. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för ny lösning för vatten och avlopp vid
Gästhamnen
13. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utredning av flytt av mottagningen på
Korslöt.
___________

Ärendet
Av olika skäl finns behov av att revidera ett antal projekt i investeringsbudgeten.
Revideringen omfattar ändrad tidplan, beslut om utökad investeringsram för några
projekt samt komplettering med nya projekt.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/26

Avgift för upplåtelse av allmän platsmark
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar de nya avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark
inom Trosa kommun.
2. De nya avgifterna gäller från 1 maj 2017.
___________

Ärendet
Då avgifter för upplåtelse av offentlig plats inte förändrats sedan 2004 är det hög
tid för revidering och anpassning till dagens marknad.
Förslaget innebär några höjningar och förtydliganden.
Som tidigare när Trosa kommun, tekniska enheten, är beställare (drift, investering,
exploatering) kommer entreprenör inte debiteras för upplåtelse av mark.
Under ärendets beredning har stadsarkitekt, mark- och exploateringschef,
näringslivschef samt turistchef fått möjlighet att lämna synpunkter.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2017-01-24
– Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/27

Höjning av felparkeringsavgift inom Trosa kommun
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige höjer felparkeringsavgiften vid överträdelse enligt
trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 54 §, på plats avsedd för parkering med
tillstånd för rörelsehindrar från 500 kr till 800 kr.
2. Kommunfullmäktige höjer felparkeringsavgiften vid överträdelse enligt
trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 47, 48, 53, 54 §§, 10 kap. 1 § från 300 kr
till 800 kr.
3. Kommunfullmäktige höjer felparkeringsavgiften vid överträdelse enligt
trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 48, 49, 49a, 52, 54, 55 §§, 8 kap. 1 §, 10
kap 1 § från 300 kr till 500 kr.
4. De nya avgifterna gäller från 1 maj 2017.
___________

Ärendet
Felparkeringsavgiften på 300 kr har inte höjts sedan den infördes 2004 (Dnr
2002/00471) förutom vid överträdelse på plats avsedd för rörelsehindrad 500 kr
(KS 2012/37). Primärt i syfte att minska problem med otillåten parkering inom
Trosa kommun föreslås en höjning av felparkeringsavgiften vid allvarlig
överträdelse från 300 kr till 800 kr och vid mindre allvarlig överträdelse från 300 kr
till 500 kr. Felparkeringsavgiften på plats för rörelsehindrad föreslås en höjning från
500 kr till 800 kr.
I de ökade omkostnaderna ryms även hanteringen av övergivna fordonsvrak inom
Trosa kommun. Höjningen bedöms skälig i förhållande till avgiftsnivåer i andra
kommuner samt i relation till kommunens kostnader för övervakningen.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2017-01-25
– Förslag till felparkeringsavgift inom Trosa kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/28

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun
Beslut
1. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
På Borgargatans norra sida mellan Viktoriagatan och Västra långgatan får fordon
inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
Förare av fordon på Vagnhärads Torg har väjningsplikt mot fordon på Gnestavägen
och Centrumvägen.
Denna författning träder i kraft den 1 april 2017 då Trosa kommuns föreskrifter
(0488 2014:43) om stopplikt på Vagnhärads torg ska upphöra att gälla.
___________

Ärendet
1. Under vintern har Tekniska enheten uppmärksammat att parkering utmed
Borgargatan ökat. Vid två platsbesök har det konstaterats att uppställning på norra
sidan försvårar utfart för boende samt framkomligheten för renhållningsfordon.
Parkeringsmöjligheter finns i närheten utmed Viktoriagatan som inte används till
fullo. Polisen har 2017-02-20 inget att erinra mot föreskriften.
2. Det har under Trafikråd framkommit att stopplikten vid utfart från Vagnhärads
torg inte efterlevs. För att få ett bättre trafikflöde ut från Vagnhärads torg föreslås
istället väjningsplikt. Polisen har 2017-02-20 inget att erinra mot förändringen utan
delar synen att ett bättre trafikflöde erhålls.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2017-02-16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 20

Sammanträdesprotokoll
2017-03-16

Sida 12(14)

TSN 2017/29

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av
kommunens upphandlingsverksamhet
Beslut
Teknik- och servicenämnden antar kontorets yttrande som sitt eget svar på
revisionsrapporten.
___________

Ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat upphandlingsverksamheten i kommunen. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma
ändamålsenlighet och effektivitet i Trosa kommuns upphandling, samt att bedöma
om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de upphandlingar som genomförs.
Mot bakgrund av det som framkommit i granskning ger EY ett antal rekommendationer. Kontoret och nämnden har via tillsättningen av en upphandlare påbörjat utvecklingsarbetet avseende upphandlingsverksamheten och tar till sig rekommendationerna inför fortsatt utveckling.

Ärendets beredning
– Reviderad tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-03-13
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-03-03
– Revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

Kopia till:
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/1

Redovisning av delegeringsbeslut
Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av
delegationsbeslut:
Delegat: Azam Forsberg, teknisk chef
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2017-001 – 2017-014, period
2016-12-20 – 2017-02-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/2

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen
– Protokoll 2017-03-01. Anvisningar för budget 2018 och planer 2019-2020
– Protokoll 2017-03-01. Investeringsmedel för förbättrad tillgänglighet på
Vagnhärads torg.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll 2017-02-13
Förvaltningsrätten
– Dom 2017-01-30. Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, LOU, ”Städutrustning, hygienprodukter och
rengöringsmedel”.
Trafikverket
– Principgodkännande 2017-01-30. Medfinansiering för åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet/kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet för år 2017
avseende GC-väg Gärdesvägen, Vagnhärad.
– Principgodkännande 2017-01-30. Medfinansiering för åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet/kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet för år 2017
avseende GV-väg Gnestavägen, Vagnhärad.
– Principgodkännande 2017-01-30. Medfinansiering för åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet/kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet för år 2017
avseende Centrumvägen, Vagnhärad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

