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§ 42

Godkännande av dagordningen
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärende:
• Investeringsram för att bygga ut parkeringen vid Vagnhärads station, dnr
TSN 2017/77
Ärendet hanteras mellan punkt 7 och 8 på dagordningen.
• Yttrande över remiss med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö
och vattenkraft, dnr TSN 2017/76
Ärendet hanteras mellan punkt 7 och 8 på dagordningen, direkt efter det tillagda
ärendet ovan.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden
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Sammanträdesprotokoll
2017-09-28
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TSN 2015/3

Val av justerare
Ari Heikkilä (S) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Teknik- och servicenämnden

§ 44

Sammanträdesprotokoll
2017-09-28

Sida 5(22)

TSN 2017/37

Delårsrapport med helårsprognos 2017 för Teknik- och
servicenämnden
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de
skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de
avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
3. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2017.
___________

Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten redovisar per sista augusti ett överskott om
ca 650 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca 400 tkr jämfört med
budget. Sett till utfall så överstiger intäkterna kostnaderna med +472 tkr.
Det finns båda plus och minus inom verksamheterna och enheterna. Under- och
överskotten kommer dock att elimineras under årets senare del.
I slutet på årets prognostiseras ett svagt överskott från den skattefinansierade
verksamheten hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Högbergsgatan,
Västra Långgatan och Vitalisskolan jämfört budget.
VA–verksamheten hade inför året budgeterats ett överskott om 1 300 tkr.
Överskottet skulle delvis täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora
avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kommer dock verksamheten inte
kunna lämna ett överskott. Under året har taxan för anslutningsavgifterna reglerats
och inför budget 2018 behöver brukningsavgiften att justeras för att täcka
verksamhetens kostnader. Först därefter kan det vara möjligt att återställa tidigare
underskott.
Renhållningen prognostiseras ett resultat i balans även om vissa delar kommer att
gå med underskott som t.ex. verksamheterna för slam, latrin och fett.
Ett stort antal aktivitet och investeringsprojekt har genomförts under året och
ytterligare kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-21
– Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2017
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/68

Revidering av VA-taxan gällande brukningsavgifter
Beslut
1. Kontoret får i uppdrag att inför kommunstyrelsens hantering av ärendet ta fram
förtydligat underlag gällande ökade fasta kostnader. Det underlaget skickas till
nämndens ledamöter och ersättare.
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny taxa för brukningsavgifter.
2. Den nya taxan för brukningsavgifter ska gälla från och med 2018-01-01.
___________

Ärendet
I samband med sitt budgetbeslut ska kommunfullmäktige årligen fastställa
kommande års taxor och avgifter. Kommunfullmäktige antog i juni en ny taxa för
anslutningsavgifter varför denna förslås förbli oförändrad inför 2018. Taxan för
brukningsavgifter revideras senast under 2015 för att gälla från och med 1 januari
2016.
Under perioden har entreprenadindex/vägt VA-index ökat med 6 % vilket har direkt
påverkan på VA-kollektivets rörliga kostnader. Samtidigt har fasta kostnader i form
av framför allt ränta och avskrivningar men även av löner, administration, system
ökat med ca 25 %.
Brukningsavgiften består av en fast avgift samt en rörlig avgift som debiteras per
brukad m3 vatten. Den fasta avgiften föreslås öka från 2 448 kronor/år till 3 467
kronor/år och den rörliga från 26,04 kronor/m3 till 26,81 kronor/m3 , samtligt
avgifter inklusive moms. För en normal villa medför det en årlig ökning med 1 135
kronor eller 95 kronor/ månad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ari Heikkilä (S) föreslår tillägg till föreslaget beslut:
Kontoret får i uppdrag att inför kommunstyrelsens hantering av ärendet ta fram
förtydligat underlag gällande ökade fasta kostnader. Det underlaget skickas till
nämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt nytt förslag till beslut, och
finner att nämnden beslutar enligt nytt förslag till beslut.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 45

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och Rune Larsen,
VA/Renhållningsingenjör, 2017-09-22
– Styrdokument Vatten- och avloppstaxa - Trosa kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggningar daterad 2017-09-17
– Jämförelse av taxan med andra

Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/75

Revidering av renhållningstaxan
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ny avfallstaxa för hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Den nya taxan ska gälla från och med 2018-01-01.
___________

Ärendet
I samband med sitt budgetbeslut ska kommunfullmäktige årligen fastställa
kommande års taxor och avgifter. De senaste åren har taxan räknats upp med
index vidare har den förändrats genom att vissa abonnemang ökats med 100
kronor. De förändringar som gjorts har gjort att taxekonstruktionen i vissa delar har
gått förlorad. T.ex. vill vi att taxan ska premiera de hushåll som sorterar och har få
hämtningar. Vi kan vidare se att taxan tydligare bör kommuniceras i sin fasta och
rörliga del så att hushållen lätt kan se hur stor skillnad det blir på deras avgift i det
fall de väljer att sortera mer och minska sin hämtningsfrekvens. Jämförelser med
andra kommuner pekar på att det är få som ens erbjuder veckohämtning längre,
något som vi fortfarande gör i Trosa kommun.
Under 2017 har kontoret genomfört nya upphandlingar för såväl insamling som
behandling av hushållsavfall, upphandling av insamling av slam pågår för
närvarande. I samband med de nya avtalen blir gällande från 2018 finns också skäl
att justera taxorna. Vidare kan kontoret konstatera att kostnaderna för insamling
och omhändertagande av slam och fett under ett antal år har överskridit intäkterna,
även detta är ett förhållande som bör justeras.
Den nya taxan innebär t.ex. att årskostnaden för vårt vanligaste abonnemang 190
liter hämtning varannan vecka ökar från 2 183 kronor/år till 2 562 kronor/ år, vilket
motsvarar 304 kronor/ år eller 25 kronor/månad, samtligt avgifter inklusive moms.
Olika avgifter förändras olika mycket.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-22
– Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet daterad 2017-09-21
– Renhållningstaxor 2016
– Jämförelse med andra

Kopia till
Kommunfullmäktige

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, med följande ändring från förvaltningens förslag: Ingen avgift
sätts för Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet,
politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning
utan försäljning samt för Hälso- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella
föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande.
2. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2018.
___________

Ärendet
I mars 2017 fattade teknik- och servicenämnden beslut om nya avgifter för
upplåtelse av offentlig platsmark. Ärendet återemitterades den 5 april 2017 av
kommunstyrelsen för vidare utredning.
De frågeställningar som kommunstyrelsens arbetsutskott önskade vidare utredning
kring var;
• Vilken avgift gäller när t.ex. skolklasser vill ha ett bord för försäljning till
klasskassan?
• Vilken kostnad är rimlig för valbodar/valbord och evenemang som av
informationssyfte löper över flera dygn?
Föreslagna avgifter har förtydligats och kompletterats utifrån ovan frågeställning.
Avgifter för skolklasser har förtydligats att vara de samma som ideella föreningar.
Avgifterna har kompletterats med en särskild avgift för Samhällsinformation och
presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med
fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning samt en särskild
avgift för Hälso- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar,
religiösa församlingar eller motsvarande. Avgifterna sätts till 500 kronor per
söktillfälle istället för en avgift per dygn.
Förslaget i övrigt innebär några höjningar och förtydliganden.
Under ärendets beredning har stadsarkitekt, mark- och exploateringschef,
näringslivschef samt turistchef fått möjlighet att lämna synpunkter.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 47.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arne Karlsson (KD): Kommunfullmäktige antar de nya avgifterna för upplåtelse av
allmän platsmark inom Trosa kommun, med följande ändring från förvaltningens
förslag: Ingen avgift sätts för Samhällsinformation och presentation av ideell
föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält
i mindre omfattning utan försäljning samt för Hälso- och kulturaktivitet riktad till
allmänheten av ideella föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt ordförandes förslag till
beslut, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-17
– Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/70

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Trosa kommun
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Trosa kommun, innebärande ändring av 6 § samt borttag av 7 §.
2. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun gäller
från 1 januari 2018.
___________

Ärendet
Fullmäktige antog nu gällande ordningsföreskrifter för torghandel 15 mars 2017.
Detta efter att det under 2016 inkommit förslag på ändringar av föreskrifterna samt
att delar saknades.
Efter fullmäktiges beslut anmäldes ordningsföreskrifter för torghandel till
Länsstyrelsen i enlighet med gällande regler. Länsstyrelsen granskade ändringarna
och fann att de var förenliga med ordningslagen. Länsstyrelsen påpekade dock att
7§ om innehavarens upplysningsskyldighet borde utgå den lagstadgade
skyldigheten upphävts i och med lag 1012:232.
Efter införandet har kontoret även identifierat ett behov av att komplettera
beskrivningen rörande vad som får säljas på platserna 6-10 i Skolparken, plats 11 i
hamnen samt platserna 14-17 på Vagnhäradstorg med ordet konfektion. Skälet är
att föreskrifterna annars kunde tolkas som en begränsning i rätten att sälja vissa
varor.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2017-09-18
– Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun
– Beslut Länsstyrelsen

Kopia till
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/77

Investeringsram för att bygga ut parkeringen vid
Vagnhärads station
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017
med 500 tkr för investering i ytterligare parkeringsplatser vid Vagnhärads station.
___________

Ärendet
2014 byggdes stationsparkeringen i Vagnhärad om och utökades med fler platser
för att möta upp det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. I takt med att allt fler
gör ett miljömedvetet val att åka kollektivt är det nu aktuellt att utöka antalet
platser igen.
I samband med utbyggnaden av parkeringen 2014 togs mark fram för att vid behov
kunna utöka antalet parkeringsplatser. I takt med att allt fler väljer kollektivtrafik
och att det från och med 1 oktober blir ännu enklare att resa kollektivt i hela
Mälardalen med Movingo, har Trosa kommuns tekniska enhet fått i uppdrag att
inleda byggnation.
Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret har nu utrett möjligheterna att
komplettera befintliga parkeringsmöjligheter i närheten av Vagnhärads station.
Ett antal möjliga lösningar som kan genomföras i etapper och i takt med ett ökat
behov har tagits fram och presenteras i bilaga. I ett första skede förslår kontoret
att befintlig parkering förlängs vilket uppskattas ge ytterligare ett 20-tal platser.
En grov kalkyl för byggnation har tagits fram och kostnadsberäknats till 500 tkr.
Projektet finns inte med i investeringsbudgeten och med anledning av detta föreslås
nu kommunstyrelsen att besluta om en komplettering av investeringsbudgeten för
genomförande av detta projekt år 2017.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-27
– Kartbild, möjlig utökning av parkering

Kopia till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/76

Yttrande över remiss med förslag till ändrade bestämmelser
för vattenmiljö och vattenkraft
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner yttrandet över remiss av promemoria
vattenmiljö och vattenkraft.
___________

Ärendet
Miljö- och energidepartementet skickade den 29 juni 2017 ut en remiss över förslag
till ändringar i flera olika lagar som berör användningen av vatten. Remissvaren ska
ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 2 oktober 2017.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i
promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För
andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Teknik- och servicenämnden i Trosa kommun ser att förslaget till ändrade
bestämmelser kan komma och påverka kommunen har därför valt att ställa sig
bakom delar av SKL:s yttrande över förslaget.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-26
– Yttrande över remiss med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och
vattenkraft, 2017-09-26
– SKL Förslag till yttrande Ändrade bestämmerlse för vattenmiljö och vattenkraft,
2017-09-07.
– Remissen finns att läsa på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/remisser/2017/07/remiss-av-promemoria-vattenmiljooch-vattenkraft/

Kopia till
Miljö- och energidepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/71

Ändrade och förbättrade öppettider på Korslöt
Återvinningscentral
Beslut
Redovisade öppettider ska gälla från och med 1 januari 2018 under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut om ny avfallstaxa.
___________

Ärendet
Teknik och servicenämnden beslutade den 3 december 2015 om ändrade och
förbättrade öppettider på Korslöt återvinningscentral. Sedan beslutat har det vid
flera tillfällen väckts frågor om vilka öppettider som gäller vid aftnar och helgdagar,
och i praktiken har trettondagsafton hållits öppen och övriga helger och helgaftnar
har det varit stängt.
Förslaget ger ökade och förbättrade öppettider med ytterligare fem aftnar och
helgdagar. Ökade kostnader för åtgärden finansieras genom reglering av taxan för
renhållningen. Öppettider eller taxereglering berör inte företagsmottagningen.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-16
– Korslöts besökare bilar vecka 24-34
– Korslöts besökare v 34 fördelat per timme

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/72

Omlastningscentral
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden godkänner rapporten och anser frågan om en
omlastningscentral utredd.
2. Teknik- och servicenämnden beslutar att ärendet avslutas.
___________

Ärendet
Frågan om en omlastningscentral har vid olika tillfällen lyfts och diskuterats i
teknik- och servicenämnden. Uppdraget har i huvudsak utretts tillsammans med
grannkommunerna och inom inköpssamverkan östra Sörmland.
Med utgångspunkt i en rapport från SKL och utifrån nuläget i Trosa kommun drar
kontoret slutsatsen att Trosa kommun har och kan hitta ytterligare vägar för att
jobba smartare ur ett klimat- och energiperspektiv, perspektivet små leverantörer
och ett sysselsättningsperspektiv utan att starta eller ingå i en omlastningscentral.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-16
– PM Omlastningscentral
– Utdrag ur energi- och klimatplanen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/63

Minneslund för sällskapsdjur
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden godkänner redovisat förslag till plats för
upprättande av en minneslund för sällskapsdjur.
2. Teknik- och servicenämnden ger kontoret i uppdrag att gå vidare i arbetet för att
upprätta en minneslund för sällskapsdjur inom anvisad plats.
3. Teknik- och servicenämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med ett
konkret och kostnadsberäknat förslag till nämnden.
___________

Ärendet
Kontoret fick i augusti 2017 i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret, undersöka möjligheterna för en lämplig plats att anvisa
som minneslund för sällskapsdjur. Vidare uppmanades tekniska
enheten/renhållningen att, tillsammans med miljökontoret, arbeta fram riktlinjer för
Trosa kommun gällande begravning av döda sällskapsdjur.
De värden som funnits med vid undersökningen av lämplig plats har bl.a. varit;
• Platsen ska vara hållbar över tid, dvs. en plats som sannolikt inte kommer
att bebyggas.
• Platsen bör inte ligga för nära vattendrag, kulturminnen eller annan känslig
miljö.
• Platsen bör erbjuda såväl avskildhet som utsikt.
• Omgivningar som består av natur.
En möjlig och lämplig placering har nu identifierats till Vagnhärad i området mellan
Helgdagsvägen och Åvägen, eller framför Ödesby och Södra husby. Exakt placering
kommer i viss mån att bero på markförutsättning.
Miljökontoret har tillsammans med teknisk enheten kommit fram till att det inte
föreligger några hinder för begravning av sällskapsdjur inom fastighetsmark kopplat
till avfallsplanen. Det innebär att gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter med fördel
kan kompletteras med en beskrivning som innebär att privata fastighetsägare
medges rätten att gräva ner sällskapsdjur i mindre omfattning inom fastigheten.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-09-17

Kopia till
Miljönämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/73

Svar på fråga om kommunal avloppslösning på Tofsö
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden har tagit del av inkommet brev om kommunal
avloppslösning på Tofsö.
2. Teknik- och servicenämnden ställer sig bakom ordförandes svar på brev om
kommunal avloppslösning på Tofsö.
___________

Ärendet
En medborgare har i ett brev ställt till tekniska nämnden framfört en fråga med
anledning av kommunal avloppslösning på Tofsö.
Varför inte fastigheter som har slutna tankar som uppfyller krav på
tömningsställe och med låg tömningsgrad också har möjlighet att avstå
från anslutning?

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och nämndsekreterare
Emma Svedin, 2017-09-22.
– Svar på fråga till tekniska nämnden om kommunal avloppslösning på Tofsö.
– Fråga till tekniska nämnden om kommunal avloppslösning på Tofsö.

Kopia till
Avsändare fråga med anledning av kommunal avloppslösning på Tofsö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/42

Svar på motion om att göra en trafikanalys på Edanöbron
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
___________

Ärendet
Marina Fallai (MP) och Maria Arman (MP) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att kommunen ska genomföra en trafikanalys på Edanöbron.
Resultaten ska därefter ligga till grund för åtgärder för säkerhet och framkomlighet.
Edanöbron ägs av Öbolandets samfällighetsförening. Fram till ett eventuellt
övertagande av vägnätet så ska underhåll och förbättringsåtgärder hanteras av
aktuell väghållare.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från ingenjör Peder Loqvist, 2017-09-16.
– Motion från Marina Fallai (MP) och Maria Arman (MP) om trafikanalys på
Edanöbron, 2017-04-19.

Kopia till
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2017/64

Sammanträdestider 2018
Beslut
Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2018.
___________

Ärendet
För år 2018 ska sammanträdestider fastställas för teknik- och servicenämnden.
Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanträdestider 2018
2018

Teknik- och
servicenämnden
Kl. 15.00

Januari
Februari
Mars
April

1
15 bokslut

Maj

3 kvartal+budget

Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

14

4 delår
29

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Svedin, 2017-09-12.

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

2017/46

4.5

Tecknande av avtal
avseende KL-system och
BDT-anläggningar för Tofsö
fritidshusområde

2017-08-15

2017/52

4.5

Tecknande av avtal
avseende
Muddringsarbeten
Tureholmsviken

2017-08-22

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/54

4.5

Tecknande av avtal
avseende Ommålning av
tak Industrigatan 6-8

2017-08-22

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/53

4.5

Tecknande av avtal
avseende Ommålning av
Folkets hus

2017-08-24

Cecilia Högberg
Produktionschef

2017/51

4.5

Tecknande av avtal
avseende Renovering
etapp 2 Trosa Vårdcentral

2017-09-04

Cecilia Högberg
Produktionschef

1.8

Kommunal
parkeringsövervakning, 1
st anställda hos Nokas

2017-09-01

Christoffer
Eriksson,

Delegat, titel

Cecilia Högberg
Produktionschef

Gatu- och
parkingenjör

Delegat: Cecilia Högberg, produktionschef respektive Ulf Hagstedt, teknisk chef.
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2017-044 – 2017-054, period
2017-08-24 – 2017-09-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
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TSN 2017/2

Anmälningsärenden
Trafikrådet
– Minnesanteckningar 2017-09-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Övriga frågor
Inga övriga frågor noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

