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§1

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Presentation av teknik- och servicenämndens ledamöter
och ersättare
Ordförande John Carlsson (C) presenterar sig. Närvarande ledamöter och ersättare i
teknik- och servicenämnden presenterar sig.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Presentation av teknik- och servicekontoret
Produktionschef Kerstin Tibbling presenterar verksamheten och enhetschefer inom
teknik- och servicekontoret:
• Teknisk chef Ulf Hagstedt ansvarar för tekniska enheten som hanterar
fastighet, projekt, gata/park och VA/renhållning.
• Driftchef Jörgen Henriksson ansvarar för driftenheten som hanterar
fastighetsservice, städ och måltid.
• Enhetschef Katarina Norman ansvarar för arbetsmarknadsenheten, AME,
som hanterar Korslöt och återvinningsbutiken. AME erbjuder sysselsättning
för personer inom LSS och SOL.
• Inom teknik- och servicekontoret finns även ansvarsområdet upphandling.
• 25 personer arbetar inom teknik- och servicekontoret
• Årlig medarbetarenkät (HME) visar att Trosa har bland Sveriges mest
engagerade medarbetare.
Uppdraget utgår från Fastlagd kurs för Trosa kommun från 1991:
• Medborgarnas behov
• Valfrihet
• Flexibilitet
• Kvalitet och god service
• Enkelhet och kostnadseffektivitet
• Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
Produktionschef Kerstin Tibbling informerar om värdegrund för ledare som bland
annat innebär:
• Personligt och gott bemötande med en positiv människosyn
• Engagerade ledare som växer genom att få andra att växa
• Vågar och vill pröva nya vägar
Under våren kommer nämnden få fördjupad utbildning och kunskap i teknik- och
servicekontorets verksamhetsområden. Detta kommer ske i samband med
nämndsammanträden.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/4

Val av ständig justerare för teknik- och servicenämnden
2019-2022
Beslut
Teknik- och servicenämnden utser 2:e vice ordförande till ständig justerare jämte
ordförande.
___________

Ärendet
Teknik- och servicenämndens protokoll justeras av ordförande och 2:e vice ordförande under mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
John Carlsson (C): Teknik- och servicenämnden utser 2:e vice ordförande till
ständig justerare jämte ordförande.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt John Carlssons förslag.
Nämnden beslutar enligt John Carlssons förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/5

Offentliga sammanträden för teknik- och servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämndens sammanträden är offentliga för allmänheten under
mandatperioden 2019-2022.
___________

Ärendet
I reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun, § 4, står det att
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden. Teknik- och servicenämndens
sammanträden har de senaste mandatperioderna varit offentliga och det förslås att
det även ska vara så för mandatperioden 2019-2022.
Offentliga sammanträden får inte förekomma i ärenden som avser
myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.
Nämnden kan utöver det även besluta att en viss del av ett sammanträde ska
hållas inom stängda dörrar. Beslut om detta görs i samband med att
föredragningslistan godkänns.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämnd-/bolagssekreterare Emma Svedin, 2018-12-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/6

Närvarorätt vid sekretessärenden på teknik- och
servicenämndens sammanträden
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden behandlar individärenden sist på
föredragningslistan.
2. Vid teknik- och servicenämndens sammanträden har följande förtroendevalda
och tjänstepersoner rätt att närvara vid sekretessärenden:
Tjänstgörande ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden
Berörda tjänstepersoner
Teknik- och servicenämndens sekreterare
___________

Ärendet
På teknik- och servicenämndens sammanträden förekommer det ibland ärenden
som innehåller sekretessuppgifter, t.ex. vid upphandlingsärenden. Vanligtvis är
nämndens sammanträden offentliga, men vid ärenden som hanterar
sekretessuppgifter ska de vara stängda. Teknik- och servicenämnden beslutar om
vilka personer som har närvarorätt.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från nämnd-/bolagssekreterare Emma Svedin, 2018-12-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/7

Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden
Beslut
Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till delegeringsordning.
___________

Ärendet
Inför varje ny mandatperiod ska kommunens nämnder anta en delegeringsordning
för sin verksamhet.
Tanken bakom delegeringsrätten är att en nämnd ska avlastas med sådana beslut
som rör den dagliga verksamheten och som skulle leda till ineffektivitet i den
kommunala organisationen om nämnden själv fattade beslut i varje enskilt fall. I
delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner som nämnden har gett
rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe.
I förslag till delegeringsordning har en del ändringar gjorts från den tidigare
versionen. Delegaten ”verksamhetsansvarig” har tagits bort och i förekommande
fall ersatts med annan benämning som tydligare och mer korrekt visar vem som
har delegationen. ”Vatten och avlopp” har lagts till som ett stycke under
”Kommunaltekniskt område” där besluten gällande bevattningsförbud placerats.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och nämnd/bolagssekreterare Emma Svedin, 2019-01-23.

Kopia till
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/9

Internbudget 2019 för teknik- och servicenämnden
Beslut
1. Teknik- och servicenämnden godkänner internbudget 2019 för teknik- och
servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter.
2. Teknik och servicenämnden godkänner attestlista för teknik- och
servicenämnden 2019.
___________

Ärendet
Teknik- och servicenämnden ska enligt anvisningarna fastställa verksamheternas
internbudget i januari.
Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade
personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitaltjänstkostnaderna
har beräknats öka med 1963 tkr och ramen har justerats med det samma.
2018 års ettårssatsningar om 900 tkr för fortsatt upprustning av yttre och inre
miljö vid Industrigatan samt 1 000 tkr för ökat gatuunderhåll har tagits bort från
ramen och nämnden har tilldelats 700 tkr i ramökning för en parkingenjör, 255 tkr i
ramökning för feriearbete till AME samt 65 tkr i ramökning på grund av övertag
personal från lönebidragsenheten. Vidare har nämnden i budget 2019 tilldelats ny
ettårs satsning motsvarande 500 tkr för Industrigatan.
Avseende den avgiftsfinansierade verksamheten har nya taxor och avgifter antagits
för såväl VA-kollektivet som renhållningen och intäkterna antas öka som en följd av
detta men även som en följd av fler abonnenter. Tidigare underskott inom VA
medför att verksamheten år 2019 ska återställa 403 tkr vilket budgeterats.
Då bokslutet för 2018 inte är klart kan den summan i praktiken behöva korrigeras
för att återställa det som inte uppnås i och med bokslut 2018. Budgeten korrigeras
i samband med bokslutet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2019-01-21
– Förslag till internbudget 2019 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade
och avgiftsfinansierade verksamheter
– Förslag till attestlista för Teknik- och servicenämndens verksamheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/10

Arrendeavtal inom Lånesta 4:1
Beslut
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arrendeavtal med Åkerbergs Trafik
avseende industrimark inom Lånesta 4:1 i Vagnhärad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna
arrendeavtalet.
___________

Ärendet
Åkerbergs Trafik arrenderar sedan tidigare område inom Lånesta 4:1 utmed
Kalkbruksvägen i Vagnhärad för parkeringsändamål.
Området är beläget söder om Kalkbruksvägen.
Åkerbergs önskar nu uppföra en industrihall för sina verksamheter.
För att få lämplig avskrivningstid önskas ett arrendeavtal som löper på 15 år.
Enligt Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun har teknikoch servicenämnden rätt att teckna arrendeavtal för en tid på max 10 år. För avtal
med längre löptid beslutar kommunstyrelsen om.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf
Hagstedt, 2019-01-18.
– Förslag till arrendekontrakt
– Karta
– Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadskontoret

Kopia till
Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/11

Ersättning för vattenskada
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förslag på ersättning för uppkommen skada i
samband med inträngande vatten i källaren.
2. I ärendebeskrivningen i protokollet ska det framgå att Viktoriagatan är belägen i
Trosa.
___________

Ärendet
Under hösten översvämmandes källaren i en fastighet på Viktoriagatan i Trosa i
samband med ett regn. Fastigheten har tidigare drabbats av översvämningar.
Orsaken är brister hos den pump kommunen installerat på fastigheten för att
hantera dagvatten. Installationen har inte fungerat utan vatten har kommit upp
bakvägen i en golvbrunn på utsidan av huset och därefter trängt in i källarplanet.
Fastighetsägarens försäkringsbolag tar inte skador orsakat av vatten som tränger in
utifrån. Efter avstämning med TK försäkringsbolag så är det tydligt att denna skada
inte omfattas av TK försäkring.
Fastighetsägaren har framfört krav på 232 000 kronor för ersättning av
vattenskada. I beloppet som fastighetsägaren redovisat ingår kostnader för att
återställa källarplanet. Kommunen åtgärdar den tekniska lösningen samt
ledningsnätet för att förhindra att detta upprepas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ari Heikkilä (S): Bifall till framskrivet förslag med följande tillägg:
I ärendebeskrivningen i protokollet ska det framgå att Viktoriagatan är belägen i
Trosa.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt Ari Heikkiläs förslag.
Nämnden beslutar enligt Ari Heikkiläs förslag.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2019-01-21.
Kopia till
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/12

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 Trosalundsgatans västra sida 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 mars 2019.
2. Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276):
På Redskapsvägen 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 mars 2019.
___________

Ärendet
1. I samband med den ombyggnad som genomförts utmed Trosalundsgatan är
det inte lämpligt att parkera på västra sidan då det finns risk för blockering
för exempelvis renhållningsfordon.
Polisen har enligt yttrande den 2019-01-18 inga synpunkter.
2. Redskapsvägen är en industrigata där vi blivit uppmärksammade på att
tunga fordon med släp kan få problem med framkomlighet när fordon står
parkerade utmed gatan. Därför föreslås ett förbud på båda sidor.
Polisen har enligt yttrande den 2019-01-18 inga synpunkter.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör
Christoffer Eriksson, 2018-11-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2018/24

Information om Tofsö
Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar kort om den pågående processen för att
anordna kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde.
Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun
att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med
kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas
av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i
samfällighetens ansvar.
Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar. Teknikoch servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i
fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.
Kommunen tillsammans med respektive fastighetsägare gör en inventering av
befintliga avloppsanläggningar, och gör en bedömning av lämplig placering av
ledningar och anläggningar.
Ny information i ärendet är att Länsstyrelsen beviljat kommunens ansökan om
anstånd till oktober 2020 med att färdigställa arbetet.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/1

Redovisning av delegationsbeslut
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

2018/66

4.5

Upphandling av Elenergi

2018-11-05

Ulf Hagstedt
Teknisk Chef

2018/11

4.5

Avbrytande av upphandling
Renovering Vagnhärad
vattentorn

2018-11-29

Ulf Hagstedt
Teknisk Chef

2018/58

4.5

Upphandling av ramavtal
Tekniska konsulttjänster –
Arkitekt, Brandskydd och
Elprojektering

2019-01-03

Ulf Hagstedt
Teknisk Chef

2.1

Anställning av AME chef

2018-12-10

Kerstin Tibbling

2.2

Anställning av parkingenjör

2019-02-18

Ulf Hagstedt

2.2

Anställning av projektledare
2 st

2019-02-25

Ulf Hagstedt

2019-03-01

Delegat:
Ulf Hagstedt, teknisk chef
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2018-057 till 2018-060, period
2018-11-30 till 2018-12-19.
Delegat:
Peder Loqvist, ingenjör respektive Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskift samt dispens mot lokal trafikföreskrift,
löpnummer: 201814 till 201815, period: 2018-11-23 – 2018-11-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TSN 2019/2

Anmälningsärenden
Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av
anmälningsärenden.
Kommunfullmäktige
– Beslut 2018-11-28 § 150. Revidering av budget 2019 med flerårsplan 2020-2021.
Boverket
– Beslut 2018-12-10. Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för
upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
– Beslut 2018-11-27. Beslut om att Trosa kvarn och Husby kvarn
regleringsdammar, Trosa kommun kan bedömas vara utan dammsäkerhetsklass.
Trafikrådet
– Minnesanteckningar 2018-12-12.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll 2018-11-26.
Sweco
– PM 2018-11-21. Syn av parkmark i Ödesby, Vagnhärad, med anledning av ojämn
markyta och sprickor i asfalterade gc-vägar.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Övriga frågor
Ordförande John Carlsson (C) meddelar att teknik- och servicenämnden kommer
sammanträda i olika lokaler under året. Ledamöter och ersättare ombeds därför
noga notera plats för sammanträdet i kallelsen till respektive sammanträde.
Ari Heikkilä (S) framför önskemål om fördjupad information om kommunens
fastigheter, exempelvis genom ett register med detaljinformation om lokalstorlek,
underhållsplaner etc.
Johan Rehnström (SD) instämmer i ovan önskemål och önskar även information om
uthyrningsstatus och energiförbrukning för kommunens lokaler.
Roland Leek (M) instämmer i de önskemål som framförts om fördjupad information
om kommunens fastigheter och tillägger intresse för att titta på kommunens
möjligheter att i högre grad nyttja egna lokaler ställt mot att hyra lokaler från
andra för kommunal verksamhet.
Produktionschef Kerstin Tibbling meddelar att fastigheter kommer vara fokus för ett
av de fördjupningspass som nämnden kommer få ta del av i samband med
kommande nämndsammanträden.
Anders Lindblad (S) efterfrågar årshjul för kontorets verksamhet samt
avtalsregister för att se vilka avtal som finns och när de löper ut.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

