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§ 32

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Presentation teknisk chef
Ulf Hagstedt, ny teknisk chef från och med 21 augusti presenterar sig för nämnden.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 34

Sammanträdesprotokoll
2017-08-24

Sida 5(13)

TSN 2017/61

Tillägg till Trosa kommuns gång- och cykelvägsanalys
Beslut
Teknik- och servicenämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta in planutskottets
tillägg i gång- och cykelvägsanalysen i kommande investeringsplaner.
___________

Ärendet
År 2010 antog planutskottet en Gång- och cykelvägsanalys för Trosa och
Vagnhärads tätorter. Syftet med analysen var att kartlägga det befintliga nätet
samt att identifiera prioriterade stråk för gång- och cykelvägar där etapper behövde
kompletteras. Utifrån analysen kunde sedan frågan bevakas i kommande
detaljplaner och exploateringar exempelvis för att säkerställa planering för, och
byggnation av, nya stråk och saknade länkar. Därutöver har kommunen under de
senaste åren gjort särskilda satsningar för att skapa ett mer heltäckande gång- och
cykelvägsnät.
Under året har samhällsbyggnadskontoret tillsammans med bl.a. Regionförbundet,
ungdomsrådet och tekniska enheten följt upp och kompletterat planen.
Uppföljningen redovisar utfall av den tidigare analysen, hur tekniska enheten
planerar framtida investeringar samt de projekt kommunen har för avsikt att söka
statlig medfinansiering för.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-08-016
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens planutskott, 2017-04-06 § 3
– PM, Tillägg, Trosa kommuns gång- och cykelvägsanalys, 2017-03-14

Kopia till
Planutskottet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/62

Uppdrag om fortsatt utredning av Trosa hamnområde
Beslut
Teknik- och servicenämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningen av
Trosa hamnområde för att återkomma till nämnden den 30 november 2017 med ett
konkret förslag till fortsatt arbete.
___________

Ärendet
Planutskottet beslutade i april att överlämna fördjupningsstudien för Trosa
hamnområde till Teknik- och servicenämnden för fortsatt arbete.
Trosa hamn är ett viktigt besöksmål för Trosa kommun. Hamnen har också
betydelse för kommunens invånare med dess verksamheter och tillgång till
båtplatser m.m. Trosa kommun är markägare till huvuddelen av området och flera
delar upplåts med tomträtt eller genom arrendeavtal. Den västra sidan präglas av
varv och andra båtrelaterade verksamheter medan den östra mer tillgodoser
besöksnäringens efterfrågan. Under de senaste åren har en utveckling skett såväl
som på den västra som den östra sidan.
I fördjupningsstudien har betydelsefulla ytor och frågeställningar för hamnområdet
identifierats, utvecklingsområden har pekats ut. Fokus har varit på vilken funktion
hamnområdet ska ha, vad som ska förstärkas och vad som kan tas bort. En
nyckelfråga är att definiera Hamnängen och på vilket sätt. Utifrån dessa
kartunderlag har sedan en sammanställning gjorts för respektive intresseområde
och slutligen har en sammanvägd bild av hamnområdet tagits fram vilken ger
underlag till det fortsatta arbetet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-08-14
– Protokollsutdrag kommunstyrelsens planutskott, 2017-04-06 § 4
– Fördjupningsuppdrag för Trosa hamn, 2017-04-05

Kopia till
Planutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/63

Minneslund för sällskapsdjur
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden godkänner kontorets redovisning av frågan.
2. Teknik- och servicenämnden ger kontoret i uppdrag att, tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret, undersöka möjligheterna för en lämplig plats att
anvisa som minneslund för sällskapsdjur.
3. Teknik- och servicenämnden uppmanar tekniska enheten/renhållningen att,
tillsammans med miljökontoret, arbeta fram riktlinjer för Trosa kommun
gällande begravning av döda sällskapsdjur.
___________

Ärendet
Frågan om en minneslund för sällskapsdjur har väckts och en utblick i andra
kommuner visar att det är relativt vanligt att ideella organisationer eller ett mindre
företag erbjuder en minneslund i anslutning till krematorium. Det finns även
kommuner som anvisar en plats för nedgrävning av urnor eller spridande av aska.
Det är EU-lagstiftning kompletterad med föreskrifter från jordbruksverket som
reglerar nedgrävning av döda djur. Lagstiftningen tillåter att enskilda myndigheter, i
det här fallet kommunerna i egenskap av kontrollmyndigheter, gör undantag i ljuset
av vad miljölagstiftningen tillåter. Därför skiljer sig reglerna åt mellan kommunerna.
Trosa kommun saknar tydliga regler i frågan.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-08-09

Kopia till
Miljönämnden
Miljökontoret
Planutskottet
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Information om verksamheten under sommaren
Produktionschef Cecilia Högberg informerar om kontorets verksamhet under
sommaren.
• Bevattningsförbudet som infördes under sommaren har gett effekt.
Kontoret har tagit emot få negativa reaktioner på förbudet. Kommunen har
använt å-vatten för bevattning av kommunala blomsterarrangemang.
• Ett antal vattenläckor och stopp har inträffat under sommaren, som
överlag varit en relativt lugn period.
• Kommunala grönytor och blomsterarrangemang har skötts bra.
• Det har inkommit få klagomål gällande husbilar.
• Klagomålen som inkommit under sommaren har främst gällt ökad trafik
och buller samt höga hastigheter inom trafiken. Tekniska kontoret kommer
granska klagomålen och återkomma med förslag på eventuella åtgärder.
• Begränsningen till 4 timmars parkering på Kruthusparkeringen har överlag
mottagits positivt men kontoret har även tagit emot klagomål.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/42

Svar på ”Motion om att Trosa kommun ska verka för mer
jämställd skyltning i gatubilden”
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Sandra Karlsson (S) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att
verka för mer jämställd skyltning och att fru gårman beställs nästa gång en sådan
skylt behöver bytas. Kommunfullmäktige överlämnade 2016-10-25, § 95, motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
I motionen anförs att bilder i gaturummet formar oss som människor och att det
därför är viktigt att offentlig skyltning är jämställd. Tekniska enheten har inget att
erinra mot förslaget och föreslår därför att motionen bifalles.
Tekniska enheten vill samtidigt påpeka att det för våra kommuninvånare och
kommunens jämställdhetsarbete kanske är ännu viktigare med vårt pågående
arbete med åtgärder som t.ex. det som brukar kallas en jämställd
vinterväghållning. Att prioritera att ploga och sanda gång- och cykelvägar före
bilvägar kallas för jämställd vinterväghållning. Detta då en större andel kvinnor går
och cyklar än kör bil. Där till kan nämnas kommunens arbete genom utformning
och komplettering av gaturum.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-08-09
– Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Sandra Karlsson (S) om jämställd
skyltning 2016-10-21.

Kopia till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/1

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

2016/38

1.1

Inställd nämnd 15 juni
2017

2017-05-31

Arne Karlsson,
ordförande

2017/45

1.1

Yttrande över remiss av
promemorian cykelregler

2017-06-15

Arne Karlsson,
ordförande

2017/4

4.5

Tecknande av avtal
avseende
Parkeringsövervakning

2017-04-11

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/18

4.2

Tecknande av avtal
avseende Avfallshämtning i
Trosa och Gnesta

2017-05-15

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/13

4.5

Tecknande av avtal
avseende entreprenad
Skolgårdsrenovering
Fornby- o Hedebyskolan
samt Centrumvägen

2017-05-16

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/33

4.5

Tecknande av avtal
avseende Hedebyskolan,
renov. hemkunskapssal

2017-05-31

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/44

4.5

Tecknande av avtal
avseende Slamtömning
skärgården

2017-06-12

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/19

4.5

Tecknande av avtal
avseende
Skogsvårdstjänster

2017-06-12

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/47

4.5

Tecknande av avtal
avseende Ombyggnation
av parkering, avlämningsplats samt trottoar

2017-06-14

Cecilia Högberg
Produktionschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017/43

4.5

Tecknande av avtal
avseende Hagaberg,
Anläggande av VSD-nät,
gata och gatubelysning

2017-06-16

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/48

4.5

Tecknande av avtal
avseende entreprenad
Ombyggnad av Safirenoch Spindelparken

2017-06-26

Cecilia Högberg
Produktionschef

Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

1.8

Kommunal
parkeringsövervakning, 7
st anställda hos Nokas

2017-05-04

Christoffer
Eriksson,

Kommunal
parkeringsövervakning
samt flyttning av fordon
och fordonsvrak, 2 st
anställda hos Nokas

2017-05-04

1.8

Gatu- och
parkingenjör
Christoffer
Eriksson,
Gatu- och
parkingenjör

Delegat: Cecilia Högberg, produktionschef
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2017-015 – 2017-043, period
2017-03-02 – 2017-07-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/2

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige
– Protokoll 2017-06-14. Reviderad taxa för anläggningsavgifter, anslutning till
allmän va-anläggning.
– Protokoll 2017-06-14. Budget 2018 för Trosa kommun.
– Protokoll 2017-06-14. Revidering och komplettering av teknik- och
servicenämndens investeringsbudget 2017.
Kommunstyrelsen
– Protokoll 2017-05-31. Svar på revisionsrapport – Granskning av
brukarundersökningar.
Trafikrådet
– Minnesanteckningar 2017-05-17.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll, 2017-05-22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Övriga frågor
Nämnden diskuterar ett studiebesök vid kommande sammanträde den 28
september i form av en rundtur i kommunen för att se över de områden som
bebyggs och exploateras. Nämnden föreslår att sammanträdet då startar kl. 13.00.
Produktionschef Cecilia Högberg ska återkomma till nämnden med ett förslag till
upplägg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

