SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Teknik- och klimatnämnden

2015-01-13

1(13)

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00- 17:00

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Fredrik Cederblom, kommunjurist
Peter Elenfalk, chef fastighetsavdelningen, § 1
Tom Grundell, lokalförsörjningschef
Sigrid De Geyter, chef VA-avdelningen, § 1
Henrik Lilliehöök, chef renhållningsavdelningen, § 1
Helen Lott, chef gata/parkavdelningen, § 1
Torkel Andersson, chef planering- och utvecklingsavdelningen, § 1
Eva Kutscher, sekreterare

Utses att justera

Henrik Hedensiö (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret måndagen den 19 januari 2015

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Eva Kutscher

Paragrafer

Ordförande ........................................................................
Berit Jansson

Justerande ...........................................................................
Henrik Hedensiö

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-13

Datum för
anslags uppsättande

2015-01-20

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande
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Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER
Kristian Krassman
Lena Svenonius
Per-Åke Jeansson
Britt Storm
Bengt Sellin
Berit Jansson ordf
Mats Wedberg 1:e vice ordf
Henrik Hedensiö 2:e vice ordf
Jens Andersson
Klas Zettergren
Susanne Lippert
Roland Hammarström
Tommy Grönberg

S
S
S
S
S
C
MP
M
M
M
M
V
SD

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N till kl 16:20
F
N
N

ERSÄTTARE
Christina Hallingström
Anders Lidén

S
S

Tage Sundblom
Sverker Nyman
Stefan Lindskog
Gunnar Kjelldahl
Christer Stighäll
Andreas Holmlund
Henrik Dahl
Ove Eriksson
Sten Arrenius
Sven-Allan Edehamn
Dennis Ekström

S
S
C
C
MP
M
M
M
M
ROOP
SD

NT
NT (Tjänstgörande från
kl 16:20)
N
N
N
N
N
F
F
F
F
N
N

Totalt ledamöter och ersättare
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Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

2

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår
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Presentation av kommunstyrelsekontorets verksamheter som lyder under
teknik- och klimatnämndens ansvarsområde
Beslut
Teknik- och klimatnämnden tackar avdelningscheferna för föredömliga
presentationer.

Presentation
Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningens chef Peter Elenfalk redogör för vilka typer av ärenden
som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde och vilka som ligger inom
teknik- och klimatnämndens ansvarsområde. Exempelvis hör MEX och ärenden om exploateringen av hamnen till kommunstyrelsen och rena drift och underhållsfrågor hör till teknik- och klimatnämnden. Peter berättar också att avdelningen har ett nytt lokalförsörjningsstrategiprogram, som kan tas i bruk
2016. Vidare arbetar avdelningen med en lokalförsörjningsstrategi för skolorna. Just nu pågår arbetet med upphandling av en ny driftentreprenad. Avdelningens lokalförsörjningschef heter Tom Grundell och energifrågorna
handhas av Leif Söderbäck. Följande ärenden är på väg upp i teknik- och klimatnämnden: Plan för underhåll, äskande av medel från underhållsfonden, äskande av medel från kontot för verksamhetsanpassningar samt godkännande av
hyresavtal.
Gata/parkavdelningen
Avdelningens chef Helen Lott berättar om vilka aktörer, som har väghållaransvaret i kommunen. Kommunen ansvarar för tätorterna Norrtälje, Hallstavik
och Rimbo. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och enskilda vägföreningar
för. Gata/parkavdelningen förvaltar alla kommunägda skogar. Även hamnmyndighetsfrågorna ligger på avdelningens bord. Teknik- och klimatnämnden
är också trafiknämnd, viket innebär att myndighetsutövande i ärenden om
lokala trafikföreskrifter, upplåtelse av allmän plats och parkeringstillstånd för
rörelsehindrad handläggs av avdelningen. Trafiksäkerhet är ett annat uppdrag.
Avdelningens drift är utlagd på entreprenörer. Nuvarande driftentreprenad för
gator och parkmark löper från oktober 2012. Övriga områden, som sköts av
Justerandes sign
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entreprenörer är exempelvis asfaltering, skog och naturmark, gatubelysning
och parkeringsövervakning. För närvarande arbetar avdelningen bland annat
med utveckling av driftkontrakt för gator och parkmark, översyn av belysningsentreprenaderna, samverkan med Norrtälje Handelsstad och övriga nätverk i kommunen. Avdelningens uppdrag är långsiktigt och här finns behov av
uppdatering och komplettering med analyser och strategier. Nu aktuella är
bland annat parkeringsstrategin, trafikanalyser – strategier, cykelprogram,
grönstrukturplan. Utöver avdelningens förvaltaruppdrag så genomför avdelningen kommunens investerings- och exploateringsprojekt som faller inom
ramen för verksamhetsområdet.
Renhållningsavdelningen
Renhållningschefen Henrik Lilliehöök redogör för kommunens avfallshantering. Renhållningen ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall. Detta innefattar brännbart avfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall, latrin, slam från enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljarslam, mm. För att klara verksamheten har sju större entreprenörer handlats
upp. Renhållningen driver har tre återvinningscentraler Görla, Häverö och
Salmunge samt omlastning, mellanlagring och deponering på avfallsanläggningen i Salmunge. Kommunen är inte ansvarig för återvinningsstationerna där
förpackningar och tidningar samlas in utan det är producentansvar på detta.
Det innebär att representanter för förpackningsindustrin sköter utställning och
hämtning. Ärenden som är på gång är en ny avfallsplan för denna mandatperiod, avfallsföreskrifter, insamling av matavfall, utbyggnad av Görla återvinningscentral med bland annat återbruk, översyn av skärgårdshämtningen, sluttäckning av deponierna Häverö och Björkholmen (invid Samunge). Arbete
med att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen pågår tillsammans med
entreprenörerna.
Vatten- och avloppsavdelningen
VA-avdelningens chef Sigrid De Geyter berättar om kommunens VA verksamhet. Enligt gällande lagstiftning är VA en intäktsfinansierad verksamhet,
som får sina intäkter från anläggningsavgifter och brukningsavgifter. En anläggningsavgift är en engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning. En brukningsavgift är en periodisk avgift för täckande
av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra
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kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
Veolia har kontrakt för drift- och underhållsverksamheten i en funktionsentreprenad med ett nytt avtal, som gäller från och med 1:a kvartalet 2014 för minst
5 år framåt. Avtalet är och förlängningsbart. Kommunens avdelning består av
25 medarbetare och 3 enheter: planering/utveckling, projekt och anläggningar.
Norrtälje kommun har ett ambitiöst program för utveckling av sina VAanläggningar sedan några år tillbaka. Programmet har visat sig ha avvikelser på
tidplan, budget och genomförande som kommer att måste hanteras. Revidering
av programmet och översyn av interna processer och rutiner är därför en viktig
förestående utmaning. En stor händelse 2015 och framåt är övergången till
Norrvattenleveranser för Norrtälje stad, Rimbo samt södra kommundelar. Prioriterat är också att planera för utbyggnad och reinvesteringar i huvudinfrastruktur såsom överföringsledningar och avloppreningsverk.
Planering- och utvecklingsavdelningen
Avdelningens chef Torkel Andersson redogör för gränsdragningen mellan
ärenden till kommunstyrelsen och ärenden till teknik- och klimatnämnden.
Ärenden på gång, som beretts av avdelningen i samarbete med gatu/parkavdelningen och som ska behandlas av teknik- och klimatnämnden, är
äskanden av medel för skötsel av kommunala naturreservat (föreslås finansieras från underhållsfonden). För att med ett kommunövergripande strategiskt
perspektiv kunna bevaka, driva och följa upp utvecklingen inom miljö och
klimatområdena har avdelningen en miljöstrateg, Josefin Sundberg och en
samhällsplanerare/vattenstrateg Marie Olstedt till sitt förfogande. Avdelningen
svarar tillsammans med gata/parkavdelningen för skötseln av kommunens 20
naturreservat. Kommunen är medlem i flera nätverk rörande klimat- och miljöfrågor, bland annat Sveriges Ekokommuner. Vidare handlägger avdelningen
frågor om hantering av dagvatten och om hur kommunen ska leva upp till EU:s
vattendirektiv förutom uppdragen att arbeta fram detaljplaner m.m.
__________
Expedieras till:
Samtliga nämndledamöter och ersättare
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TKN § 2
Val av justerare
Beslut
Henrik Hedensiö (M) och ordföranden Berit Jansson (C) justerar dagens
protokoll.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 19 januari 2015.
_________
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Val av ledamöter och ersättare till teknik- och klimatnämndens
arbetsutskott
Beslut
Teknik- och klimatnämnden utser följande personer som ledamöter och
ersättare i nämndens arbetsutskott:
Ledamot
Kristian Krassman (S)
Berit Jansson (C)
Mats Wedberg (MP)
Henrik Hedensiö (M)
Jens Andersson (M)

Ersättare
Lena Svenonius (S)
Stefan Lindskog (C)
Christer Stighäll (MP)
Klas Zettergren (M)
Susanne Lippert (M)

Sammanfattning av ärendet/beslutsunderlag
Enligt teknik- och klimatnämndens reglemente, avsnitt B, § 1 antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2015, § 193, ska teknik- och klimatnämndens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att från det nya samverkansstyret (S, C, MP) ska följande
personer ingå i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott: Kristian Krassman
(S) som ledamot och Lena Svenonius (S) som hans ersättare, Berit Jansson (C)
som ledamot och Stefan Lindskog (C) som hennes ersättare, Mats Wedberg
(MP) som ledamot och Christer Stighäll (MP) som hans ersättare.
Henrik Hedensiö (M) – att från oppositionen ska följande personer ingå i
teknik- och klimatnämndens arbetsutskott: Henrik Hedensiö (M) som ledamot
och Klas Zettergren (M) som hans ersättare, Jens Andersson (M) som ledamot
och Susanne Lippert (M) som hans ersättare.
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Propositionsordning
Först ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons
yrkande och finner att teknik- och klimatnämnden antar Berit Janssons
yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Henrik
Hedensiös yrkande och finner att teknik- och klimatnämnden även antar
Henrik Hedensiös yrkande.
__________
Expedieras till:
Britt-Marie Bohlin kommunstyrelsekontoret
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Sammanträdesdagar 2015
Beslut
1. Teknik- och klimatnämnden fastställer följande sammanträdesdagar och tider
för nämndens och arbetsutskottets sammanträden 2015:
Arbetsutskott, kl 15:00
tisdagen den 3/2
tisdagen den 14/4
tisdagen den 26/5
tisdagen den 22/9
tisdagen den 20/10
tisdagen den 24/11

Nämnd, kl 15:00
tisdagen den 13/1
tisdagen den 17/2
tisdagen den 28/4
tisdagen den 9/6
tisdagen den 6/10
tisdagen den 10/11
tisdagen den 8/12

2. Arbetsutskottet får i uppdrag att se över om det behövs fler sammanträdesdagar och/eller utbildningsdagar under 2015.

Sammanfattning av ärendet/beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 december 2014
sammanträdesdagar för teknik- och klimatnämndens sammanträden 2015.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) med instämmande av Mats Wedberg (MP) – att teknik- och
klimatnämnden antar kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdesdagar
för 2015 samt att arbetsutskottet får i uppdrag att se över om det behövs fler
sammanträdesdagar och/eller utbildningsdagar under 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Teknik- och klimatnämnden

TKN § 4

2015-01-13

10

Dnr KLMN 15-003 006 (forts)

___________
Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets avdelningar
Insidan
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Partigruppmöten 2015
Beslut
Samverkansstyrets (S, C, MP) partigruppmöten ska äga rum kl 14:00 samma
dag som nämnden sammanträder.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) - Samverkansstyrets (S, C, MP) partigruppmöten ska äga
rum kl 14:00 samma dag som nämnden sammanträder.
Henrik Hedensiö (M) – återkommer med besked om dag och tid för partigruppmöten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar enligt Berit Janssons
yrkande.
__________
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Information om teknik- och klimatnämndens reglemente
Beslut
Teknisk- och klimatnämnden lägger reglementet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet/beslutsunderlag
Vid dagens sammanträde föreligger i teknik- och klimatnämndens reglemente,
som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 193.
___________
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Antagande av teknik- och klimatnämndens delegationsordning
Beslut
Teknik- och klimatnämnden antar delegationsordning daterad 2014-12-17.

Sammanfattning av ärendet/beslutsunderlag
Föreligger förslag till delegationsordning för teknik- och klimatnämnden
daterad 2014-12-17.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Berit Jansson (C) – att teknik- och klimatnämnden antar delegationsordning för
teknik- och klimatnämnden daterad 2014-12-17.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att teknik- och klimatnämnden antar Berit Janssons yrkande.
__________
Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets avdelningschefer för vidarebefordran till berörda
handläggare.

Justerandes sign
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