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§1

Godkännande av dagordningen
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen.
___________
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§2

Presentation av ny produktionschef och biträdande
produktionschef
Kerstin Tibbling, nuvarande driftchef för Driftenheten, kommer att ersätta Cecilia
Högberg som ny produktionschef för kultur-, fritid-, teknik och servicekontoret.
Kerstin har 13 års erfarenhet av arbete i kommunen, bl.a. i rollen som tillförordnad
produktionschef 2015. Överlämningen har redan börjat och Kerstin tillträder som ny
produktionschef den 16 april 2018.
Ulf Hagstedt, nuvarande teknisk chef sedan augusti 2017, har utsetts till biträdande
produktionschef för kultur-, fritid-, teknik och servicekontoret. Han tillträder den
16 april 2018.
___________
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TSN 2018/16

Information från studiebesök på reningsverk
Kommunen växer och nya lösningar för att täcka behovet av avloppsrening behöver
ses över. Tekniske chef Ulf Hagstedt och ingenjör VA/Renhållning Rune Larsen var
på studiebesök på ett modulbyggt reningsverk i Danmark. Studiebesöket skedde i
samarbete med tjänstepersoner från Gnesta kommun som också undersöker
reningsverkslösningar.
Fördelarna med en modullösning är att det kan byggas på utefter behov.
Reningsverk likt det besökta är effektiva och kräver liten bemanning, vilket gör
driftskostnaderna låga. Reningen sker i slutna system och vattnet leds genom olika
filterbanker. Det renade vattnet skulle sedan förslagsvis ledas ut i ett av Trosas
våtmarksområden för efterpolering. Restprodukterna från reningen av
avloppsvattnet har mullkaraktär, till skillnad från nuvarande reningsverk som bildar
slam.
Ärendet kommer att utredas vidare och fler lösningar utforskas bl.a. för att
säkerställa att den teknik man väljer är beprövat och hanteringen av restprodukter
säkerställd. Förvaltningen återkommer till nämnden då konkreta förslag finns.
___________

§4

TSN 2018/17

Information om modulbostäderna
Tekniske chef Ulf Hagstedt informerar om utvecklingen av byggnationen av de
tillfälliga boendeplatserna för nyanlända på Industrigatan 6-8. Första planet står nu
på plats, datum för slutbesiktning är 26 april 2018.
___________
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TSN 2018/15

Arrendeavtal inom Trosa 10:64
Beslut
Teknik- och servicenämnden ger produktionschefen i uppdrag att teckna ett nytt
arrendeavtal med Finessa Båtar AB, enligt gällande regler för beräkning av arrende
med en arrendetid om 15 år.
___________

Ärendet
Av delegationsordningen framgår att avtal eller andra överenskommelser med en
löptid på över 5 år skall beslutas av nämnden.
Finessa Båtar AB har övertagit tomträttsavtal och gammalt arrendeavtal för
båtuppläggningsområdet bakom fastigheten Snipan 1. Samhällsbyggnadsnämnden
har upprättat ny detaljplan för detta arrendeområde vilken möjliggör byggnation av
ny båthall. Då båthallen är en stor investering och Trosa kommun inte behöver
marken för annat ändamål under överskådlig tid föreslår Samhällsbyggnadskontoret att ett arrendeavtal upprättas med en arrendetid om 15 år.

Ärendets beredning
-

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-04
Utlåtande Samhällsbyggnadskontoret
Karta över arrende området

Kopia till
Samhällsbyggnadskontoret
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TSN 2018/5

Remissyttrande Energi- och klimatplanen
Beslut
Teknik- och servicenämnden överlämnar kontorets remissyttrande till
kommunstyrelsens ekoutskott.
___________

Ärendet
Kommunstyrelsens ekoutskott har låtit ta fram ett förslag till reviderad Energi- och
klimatplan för Trosa kommun.
Energi- och klimatplanen har tagits fram med bred förankring inom den kommunala
förvaltningen, politiken och näringslivet. En projektgrupp bestående av ordförande
och vice ordförande i ekoutskottet, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare,
samhällsbyggnadschef och teknisk chef har drivit arbetet. Målet har varit att ta ett
brett grepp för att så många som möjligt inom kommunen ska vara delaktiga i att
nå energi- och klimatmålen.
Av totalt 36 mål är 11 mål direkt koppling till teknik- och servicenämnden och flera
kräver investeringar i t.ex. system eller anläggningar, några mål handlar om förändrat beteende.

Yttrande
Under förutsättning att ekonomiska resurser i form av investeringsutrymme avsätts
för de åtgärder som planerats med direkt koppling till teknik- och servicenämnden
har kontoret inget att erinra mot planen.

Ärendets beredning
-

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-02-04
Följebrev remiss om reviderad Energi- och klimatplan för Trosa kommun
Remisshandlingar Energi- och klimatplan för Trosa kommun

Kopia till
Ekoutskottet
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TSN 2018/12

Reviderad delegationsordning
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till reviderad delegeringsordning
med följande tillägg:
Teknik- och servicenämnden delegerar till produktionschef att besluta om ersättning
till enskild, upp till ett basbelopp, vid skada förorsakad av Trosa kommun.
___________

Ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) ikraft. Den nya
kommunallagen har en ny kapitelstruktur och nya kapitel, vilket medför behov av
en revidering av delegeringsordningen med hänvisningar utifrån den nya lagen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arne Karlsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
Teknik- och servicenämnden delegerar till produktionschef att besluta om
ersättning, upp till ett basbelopp, till enskild vid skada förorsakad av Trosa
kommun.

Beslutsgång
Ordförande frågar styrelsen om de kan besluta enligt Arne Karlsson (KD) förslag.
Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt Arne Karlsson (KD) förslag.

Ärendets beredning
-

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och nämndsekreterare
Sofia Ölander, 2018-02-07
Förslag till reviderad delegeringsordning Teknik- och servicenämnden

Kopia till
Författningssamlingen
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TSN 2018/13

Revidering av attesträtter för politisk ledning
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner reviderade attesträtter för politisk ledning.
___________

Ärendet
I samband med nämndens beslut om internbudget 2018 togs beslut om
attesträtter. Ekonomienheten förslår följande revideringar för attesträtt under
politisk ledning:
Arvoden och sammanträdesarvoden attesteras av nämndsordförande med aktivitet
8400 ”Politikerarvoden och ersättningar”.
Övriga kostnader för politisk ledning attesteras av kanslichef för effektivisering av
hanteringen av fakturor.

Ärendets beredning
-

Tjänsteskrivelse från ekonom Josefin Sandborg, 2018-02-02
Reviderad attesträtt för politisk ledning

Kopia till
Ekonomienheten
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TSN 2018/14

Lokala Trafik Föreskrifter
Beslut
1. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket i
trafikförordningen (1998:1276).
I Trosa tätort får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2018 då Trosa kommuns lokala
föreskrifter (2006:17) om begränsning av hastighet till 30 kilometer i timmen inom
delar av tätbebyggt område i Trosa tätort ska upphöra att gälla.
2. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
På parkeringsplatsen belägen mellan Uddbergagatan och bussvändslingan söder om
Fyrvaktaregatan skall en markerad plats vara till för motorcykel och moped klass 1.
Denna föreskrift träder i kraft 1 april 2018.
___________

Ärendet
1. Föreskrift om begränsning av hastighet till 30 kilometer i timmen inom delar av
tätbebyggt område i Trosa från 2006 behöver uppdateras, då nya områden har
tillkommit inom tätorten. Polisen har 2018-01-18 inga synpunkter gällande
föreskriften.
2. Tekniska enheten har byggt ut den befintliga parkeringsytan med fler
parkeringsplatser varav en plats är till för motorcykel och moped klass 1.
Polisen har 2018-01-18 inga synpunkter gällande föreskriften.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och ingenjör Peder Loqvist,
2018-01-04
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TSN 2018/1

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

Anmälan av delegeringsbeslut
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

2017/60

4.5

Tecknande av avtal
avseende
Behandlingstjänster Slam

2017-11-01

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

2017/65

4.5

Tecknande av avtal
avseende Anläggande av tre
GC-vägar med belysning

2017-11-06

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

2017/78

4.2

Tecknande av avtal
avseende Slamtömning

2017-11-14

2017/79

4.5

Tecknande av avtal
avseende Gaturenovering
Överåda 3:54 m.fl.

2017-11-30

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

2017/64

1.1

Beslut i brådskande ärende,
Framflyttat sammanträde till
den 15 feb. p.g.a. för få
beslutsärenden

2018-01-22

Arne Karlsson
Ordförande

2.2

Anställning fastighetssköt.

2017-12-11

Kerstin Tibbling

Cecilia Högberg
Produktionschef

Driftchef
2.2

Anställning kock

2017-11-27

Kerstin Tibbling
Driftchef

2.2

Anställning extratjänster 2

2017-12-18

Kerstin Tibbling
Driftchef

2.2

Anställning städ

2017-12-11

Kerstin Tibbling
Driftchef

2.2

Anställning städ

2017-12-21

Kerstin Tibbling
Driftchef

2.2

Anställning 2 st, städ/måltid

2018-02-02

Kerstin Tibbling
Driftchef

4.5

Tecknande avtal Compare,
upphandlingsstöd/statistik
livsmedel

2018-02-02

Kerstin Tibbling
Driftchef

Delegat:
Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Beslut om dispens för tung och bred transport, löpnummer: 1 till 37,
period: 2017-01-10 till 2017-11-17
Delegat:
Ulf Hagstedt, tekniskchef
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer: 2017-066 till 2017-069,
period: 2017-11-27 till 2017-12-06 och löpnummer: 2018-001 till 2018-010,
period: 2018-01-04 till 2018-02-02
Delegat:
Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Schakttillstånd, löpnummer: TKSCH2017001 till TKSCH2017052,
period: 2017-01-30 till 2017-12-27
Delegat:
Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskift samt dispens mot lokal trafikföreskrift,
löpnummer: 0488 2017:101 till 0488 2017:114, period: 2017-01-11 till
2017-09-01 och löpnummer: 201701 till 201714, period: 2017-02-07 till
2017-10-16
Delegat:
Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Upplåtelse av allmän platsmark, löpnummer: 1 till 47, period: 2017-01-12 till
2017-12-04
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TSN 2018/2

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige
– Beslut 2017-11-29, §
Edanöbron.
- Beslut 2017-11-29, §
- Beslut 2017-11-29, §
modulbostäder.
- Beslut 2017-11-29, §
som utförs av privata

118. Svar på motion om att göra en trafikanalys på
104. Revidering av budget 2018 för Trosa kommun.
106. Anskaffning och etablering av tillfälliga
110. Program för uppföljning och insyn av verksamhet
aktörer i Trosa kommun

Kommunstyrelsen
– Beslut 2017-11-15, § 130. Revidering av internhyresmodellen.
– Beslut 2017-11-15, § 132. Investeringsmedel för anpassning av plan 2
Alphyddan
Rådet för personer med funktionsnedsättning
- Protokoll 2017-11-27
Trafikrådet
- Minnesanteckningar 2017-12-06
Länsstyrelsen
- Beslut 2017-11-23, Angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten
Trosa 10:62, Trosa kommun
- Beslut 2017-12-22, Angående Trosa kommuns begäran om strandskyddsdispens
för restaurering av badplats inom Natura 2000-området Borgmästarholmen
inom fastigheten Trosa 10:62, Trosa kommun
- Beslut 2017-01-25, Angående anmälan om ändring av lakvattendammens
volym på Korslöts avfallsanläggning i Trosa kommun
- Beslut 2018-01-28, Angående anmälan om ändring av etappindelning i
avslutningsplan, Korslöt avfallsanläggning i Trosa kommun
- Begäran om uppgifter om dammar och vattenkraftverk i Trosaåns
avrinningsområde, 2017-12-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

