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§ 23

Godkännande av dagordningen
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/37

Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för teknik- och
servicenämnden
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden överlämnar kvartalsrapport 2017 för den
skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017.
___________

Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett +/- 0 reslutat. Det
prognostiserade överskottet om 394 kr är hänförligt till minskade
kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan, Västra Långgatan och Vitalisskolan
jämfört budget. Minskningen är en följd av nedskrivningar som gjordes i samband
med bokslut. Osäkerhet kring fastighetsbudgeten med minskade intäkter från
externa hyresgäster gör att vi i nuläget räknar med att nämndens buffert om ca
600 tkr går åt för att täcka intäktsbortfallet.
Tidigare underskott inom VA-verksamheten innebär att verksamheten innevarande
år skall redovisa ett överskott om 1 327 tkr, detta har budgeterats. Under
förutsättning att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms det
budgeterade resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten nås.
Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan och ett stort antal
investeringsprojekt har projekterats för byggnation både före och efter sommaren.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-05-02
– Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för teknik- och servicenämnden
– Investeringsredovisning 2017-03-31

Kopia till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/38

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 för teknik- och
servicenämnden
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden antar nämndens mål.
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 för
teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade
verksamhet.
___________

Ärendet
Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade
personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitaltjänstkostnaderna
har preliminärt beräknats öka med 450 tkr och ramen har justerats med det
samma. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om ca
180 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing
genom systembyte och minskade inköp.
Under år 2017 tilldelades nämnden totalt 1 600 tkr i ettårs satsningar för
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. Budgetramen för 2018 har minskats
med motsvarande belopp.
Avseende den avgiftsfinansierade verksamheten antas intäkterna inför budget 2018
öka med 5% allt annat oförändrat. Tidigare underskott inom VA medför att
verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats.
Under våren 2017 upphandlas renhållning avseende såväl insamling som
omhändertagande, en ny modell för kommunalt avlopp i Tofsö tas fram. Utfallet av
upphandlingen samt tekniska krav behöver inväntas innan förslag på taxor kan
presenteras. Sammantaget innebär det kontoret återkommer med revidering och
komplettering av taxor och avgifter inför 2018 i samband med höst budgetbeslutet.
Teknik- och servicenämndens och enheterna mål anpassades, utvecklades och
kompletterades inför interbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges
mål och stuktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget 2018.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-05-03
– Förslag till budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 för teknik- och
servicenämnden
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/40

Revidering av taxan för anläggningsavgifterna
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny taxa för anläggningsavgifter
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för anläggningsavgifter ska gälla
från och med 2017-07-01.
___________

Ärendet
Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på svenskt vatten VAV P96
och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och
avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-06-17 för att
gälla sedan 2016-01-01. Taxan för anläggningsavgifterna räknades om 2014-01-01
och avgiften höjdes då med 10 500 kronor jämfört 2008-01-01. Kommunens
kraftiga tillväxt och samhällsbyggnadsnämndens intensiva arbete med nya
bostadsområden i enlighet med översiktsplanen samt tillkommande
omvandlingsområden gör att det nu finns behov av att se över taxan för
anläggningsavgifter. Taxan för brukningsavgifter ses över och kompletteras i
samband med höstbeslutet om budget 2018.
Vid anslutning av fastighet till den allmänna va-anläggningen uttages en
anläggningsavgift (anslutningsavgift) som ska täcka byggnation av det allmänna
va-systemet samt täcka kostnad för förnyelse/underhåll i detta system.
Anläggningstaxan är uppbyggd med tomtyteavgift, förbindelsepunktsavgift samt
lägenhetsavgift och i förekommande fall avgift för omhändertagande av dagvatten.
Med utgångspunkt i komponenterna ovan och med hänsyn taget till dagens
kostnadsläge, kommande exploatering, nyanslutningar och behov av kapacitets
ökande åtgärder inom en femårs period beräknas den nya taxan för en normal villa
öka från 102 080 kr till 134 860 kr exklusive moms.
Då tillväxten och anslutningstakten är hög och VA-kollektivets kostnader i nuläget
överstiger intäkterna så förslår kontoret att taxan antas för att gälla från och med
2017-07-01.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och
VA/Renhållningsingenjör Rune Larsen, 2017-05-03
– PM Revidering av taxan för anläggningsavgift daterad 2017-05-02
– Styrdokument Vatten- och avloppstaxa - Trosa kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggningar daterad 2017-05-03
Kopia till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/41

Debitering av avgift för renhållning samt VA
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden beslutar att avgift för renhållning och VA enligt
renhållningstaxan respektive vatten- och avloppstaxan debiteras i efterskott per
månad.
2. Fakturering månadsvis sker med start så snart tekniska förutsättningar finns på
plats.
___________

Ärendet
Avgift för renhållning och VA enligt renhållningstaxan respektive vatten- och
avloppstaxan debiteras idag kunderna per kvartal. För att möta många kunders
önskemål om en tätare fakturering har tekniska enheten utrett förslaget att
debitera i efterskott per månad.
Ett beslut om förändring av hur debiteringen sker ska fattas av huvudmannen.
Teknik- och servicenämnden förslås därför besluta enligt framskrivet förslag.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och nämndsekreterare
Emma Svedin, 2017-05-02.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/39

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun
Beslut
Teknik- och servicenämnden antar lokala trafikföreskrifter enligt tekniska enhetens
tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03 med följande ändring i förslag nummer 7:
författningen träder i kraft den 1 juni 2017.
___________

Ärendet
Teknik- och servicenämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande följande:
1. Väjningsplikt i korsningen Bråtagatan/Industrigatan.
2. Parkeringsficka utmed Boställsgatan.
3. Utökning av tättbebyggt område Trosa.
4. Utökning av tättbebyggt område Vagnhärad.
5. Införande av tättbebyggt område Sund.
6. Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område Sund.
7. Begränsad parkeringstid på Kruthusparkeringen under perioden maj-september.
8. Ändrad hastighetsbegränsning på Gnestavägen.

Beslut på sammanträdet
Ordförande Arne Karlsson (KD): bifall till förvaltningens förslag med följande
ändring i förslag nr 7: författningen träder i kraft den 1 juni 2017.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt ordförandes förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sam Dandemar (S) i handläggningen av ärendet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2017-05-03

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/1

Redovisning av delegationsbeslut
Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av
delegationsbeslut:
Löpnr/
Dnr

Punkt
i del.
ordnin
g

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

TSN
2016/46

4.2

Tecknande av avtal
avseende
Behandlingstjänster avfall

2017-02-27

Cecilia Högberg
Produktionschef

TSN
2017/16

4.5

Tecknande av avtal
avseende Tilläggsisolering
Vitalisskolan

2017-04-07

Cecilia Högberg
Produktionschef

TSN
2017/17

4.5

2017-04-06

Cecilia Högberg
Produktionschef

TSN
2017/30

4.5

Tecknande av avtal
avseende Kyrkskolan,
Ytskiktsrenovering
Tecknande av avtal
avseende Tomtaklints fsk,
Ytskiktsrenovering och
entrétillbyggnad

2017-04-24

Cecilia Högberg
Produktionschef

2.10

Arbetsmarknadskonferens

2017-05-09

Enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/2

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige
– Protokoll 2017-04-19.
– Protokoll 2017-04-19.
verksamhet.
– Protokoll 2017-04-19.
– Protokoll 2017-03-15.
Trosa kommun.
– Protokoll 2017-03-15.
fritidshusområde.
– Protokoll 2017-03-15.
Safiren.
– Protokoll 2017-03-15.
kommun.

Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2016.
Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2016 års
Höjning av felparkeringsavgift inom Trosa kommun.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Minskad investeringsbudget för avloppsförsörjning Tofsö
Investeringsmedel för projektet Trafiksäkerhet utanför
Revidering av måltidspolicy – Hållbara måltider i Trosa

Kommunstyrelsens planutskott
– Protokoll 2017-04-06. Uppföljning av Trosa kommuns gång- och cykelvägsanalys.
– Protokoll 2017-04-06. Fördjupningsstudie för Trosa hamnområde.
Trafikrådet
– Minnesanteckningar 2017-03-22
Kultur- och fritidsnämnden
– Protokoll 2017-03-09. Projekt Vagnhärad, utegym.
Revisorerna
– Granskning brukarundersökning i Trosa kommun 2016. TSN 2017/31.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Svedin, 2017-05-03
– Revisionsrapport brukarundersökningar i Trosa kommun
– Revisionsskrivelse 2017-03-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Övriga frågor
Bo Rundquist (C) ställer fråga om minneslund för sällskapsdjur. Produktionschef
Cecilia Högberg tar frågan till förvaltningen och återkommer med svar till nämnden
på kommande sammanträde.
Bo Rundquist (C) ställer fråga om omlastningscentral för beställningar till
kommunal verksamhet. Frågan har tidigare diskuterats och utretts. Produktionschef
Cecilia Högberg återkommer till nämnden om den tidigare utredningen och nuläge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

