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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden
Plats och tid

Konferensrummet Bergshamra, tisdagen den 8 januari 2019 kl 15:00-16:15

Beslutande

Ledamöter

Henrik Hedensiö (M)
Kjell Jansson (M)
Jens Andersson (M)
Susanne Lippert Enqvist (M)
Tommy Lundqvist (C), ordf.
Åsa Wärlinder (C)
Per Hansson (L)
Roine Wallin (L)

Sverker Nyman (S)
Christina Hallingström (S)
Anders Lidén (S)
Inger Höök (S)
Tommy Grönberg (SD)
Lóránt Alföldi (SD)
Ingela Brinkefeldt (V)
Mats Wedberg (MP)

Ersättare

Mats Albrektsson (M)
Cecilia Strokirk (M)
Sofia Händel (C)
Bengt Jansson (C)
Per-Åke Jeansson (S), tjänstgörande
Morgan Kjelldahl (SD)
Arne Molin (SD)
Johannes Folkesson (V)
Övriga närvarande

Kai Larsson (MP)

Charlotte Köhler, samhällsbyggnadsdirektör
Kenneth Eriksson, bitr. samhällsdirektör
Leif Söderbäck, projektledare
Jakob Asschenfeldt, nämndsekreterare

Justerare

Sverker Nyman

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsekontorets kansli, 2019-01-14

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jakob Asschenfeldt

Ordförande
Tommy Lundqvist
Justerare
Sverker Nyman

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

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-08

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jakob Asschenfeldt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§1

Dnr 273

Val av justerare
Beslut
Teknik- och klimatnämnden utser Sverker Nyman (S) att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker på kommunstyrelsekontoret måndagen den 14 januari 2019
på förmiddagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§2

Dnr 247

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Teknik- och klimatnämnden godkänner ändringarna i dagens
föredragningslista.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att
1. Ärende 3.3 utgår.
2. Det läggs till ett ärende 9 om nominering av personer till Avfall
Sveriges styrelse och revision.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§3

Dnr 7661

Informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Stormen i förra veckan
Leif Söderbäck, projektledare, föredrar om status efter stormen.
Många personer involverades ganska snabbt. Första dygnet var lite
kaotiskt. Det har öppnats upp flera skolor och sporthallar för att
invånarna ska få vatten, duscha, få el och sova över om man vill.
Hemtjänsten har haft svårt att komma ut. Man har gjort en
prioritering av patienter med medicinska behov som inte kan bo
hemma just nu. Många tillfälliga platser har etablerats.
Facebookgruppen Hjälp efter stormen har haft stor aktivitet och har
nu 2000 medlemmar. 500 personer jobbar därute den 8 januari. 6500
abonnenter är fortfarande utan el den 8 januari. Prognosen är att det
per 10 januari bara finns 1000 kvar utan ström, mest på öarna. Det
finns personal som åker runt till alla drabbade invånare på bebodda
öar och kollar om alla kan ta vara på sin situation.
Från den 8 januari har kritiska pumpstationer el och fungerar igen.
Renhållningen tar emot all mat som har förstörts på grund av brist på
el till kylskåp och frysar.
2. VA övergång till kommunal regi per 1 januari 2019
Kenneth Eriksson, bitr. samhällsbyggnadsdirektör föredrar om
övergången för VA verksamhet från Veolia till kommunal regi. I
allmänhet har övergången gått bra. Man är i mål med allt som gäller
kemikalier, verktyg, bilar osv. – grejer som behövs till driften. Det
hyrs några Veoliabilar fram till månadsskiftet (bilar som har Veolias
namn på). Det var tre obesatta tjänster innan övergången och tre
personer som inte gick med över till kommunen.
3. Nordrona: gator och landskapspark
Utgår.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§4

Dnr 2018-000806 003

Yttrande om förslag till reglemente för teknik- och
klimatnämnden från januari 2019
Beslut
Teknik- och klimatnämnden tillstyrker redovisat förslag till reglemente för
teknik- och klimatnämnden att gälla från den 1 januari 2019 med
ändringarna att
(1) I Avsnitt B, § 2 läggs till i slutet av meningen orden: "samt teknik
och drift".
(2) I Avsnitt B, § 3, mening 2, stycka 2, läggs till i slutet av meningen:
"vart den ska placeras".
(3) I Avsnitt B, § 8, tas sista stycket om framtida klimatförändringar bort
från teknik- och klimatnämnden och läggas på kommunstyrelsen.
(4) I Avsnitt A, § 7 läggs till att kallelsen ska vara digital.
Reservationer och protokollsanteckningar
Ledamöter och tjänstgörande ersättare från S, MP och V deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden har möjlighet att lämna ett yttrande till
kommunfullmäktige över förslag till reglemente att gälla från den 1 januari
2019.
Reglementet består av två delar, en A-del och en B-del. A-delen är
gemensam för samtliga nämnder. B-delen gäller bara för teknik- och
klimatnämnden. Föreslagna ändringar i A- och B-delen av reglementet
framgår av bilagorna.
Förslaget innebär att teknik- och klimatnämnden från 2019 består av 16
ledamöter och 16 ersättare samt ett arbetsutskott med 8 ledamöter och 8
ersättare.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för teknik- och klimatnämnden – Avsnitt B, 2018-1217

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

Förslag till reglemente för N.N. nämnden i Norrtälje kommun – Avsnitt A,
2018-12-20.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i
enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med följande
ändringar:
(1) I Avsnitt B, § 2 läggs till i slutet av meningen orden: "samt teknik
och drift".
(2) I Avsnitt B, § 3, mening 2, stycka 2, läggs till i slutet av meningen:
"och vart den ska placeras".
(3) I Avsnitt B, § 8, tas sista stycket om framtida klimatförändringar bort
från teknik- och klimatnämnden och läggs på kommunstyrelsen.
(4) I Avsnitt A, § 7 läggs till att kallelsen ska vara digital.
Kjell Jansson (M) yrkar bifall till Tommy Lundqvists (C) tredje
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande och ändringsyrkanden 1-4 och finner att
nämnden beslutar enligt förslaget.
Ledamöter och tjänstgörande ersättare från S, MP och V deltar inte i
beslutet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontorets kansli.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§5

Dnr 2018-000882 102

Val av ledamöter och ersättare till teknik- och
klimatnämndens arbetsutskott 2019-20
Beslut
Teknik- och klimatnämnden väljer 8 ledamöter och 8 ersättare till teknikoch klimatnämndens arbetsutskott för 2019-20 enligt följande:
Ledamöter

Ersättare

1. M: Henrik Hedensiö, vice ordförande
2. C: Tommy Lundqvist, ordförande
3. C: Åsa Wärlinder
4. L: Per Hansson
5. S: Sverker Nyman, andre vice ordförande
6. S: Christina Hallingström
7. SD: Tommy Grönberg
8. MP: Mats Wedberg

1. M: Jens Andersson
2. C: Bengt Jansson
3. C: Sofia Händel
4. L: Roine Wallin
5. S: Anders Liden
6. S: Inger Höök
7. SD: Lóránt Alföldi
8. MP: Kai Larsson

Sammanfattning av ärendet
Tommy Lundqvist (C) redogör för förslaget till val av 8 ledamöter och 8
ersättare i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott för 2019-20.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets HR-avdelnings löneservice

Justerandes sign
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2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§6

Dnr 2018-000698 291

Anpassning och ombyggnation av Lommarskolan
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsen anslår 17 960 tkr för ombyggnation av
Lommarskolans befintliga lokaler till förskola, med tillhörande
administrativa lokaler.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2019.
3. Årlig tillkommande kostnad om 934 tkr belastar barn- och
utbildningsförvaltningen genom internhyra.
Reservationer och protokollsanteckningar
Ledamot och ersättare från MP deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anpassning och ombyggnation av Lommarskolans befintliga lokaler till
förskola, grundskola, de befintliga administrativa delarna anpassas efter
verksamhetens behov. Nya utemiljöer till förskolan anläggs.
Det sökta anslaget på 17 960 tkr är för att bekosta projekteringsomkostnader
och ombyggnation av skolan till förskola med tillhörande utemiljöer,
grundskola och en anpassning av de befintliga administrativa lokalerna.
Utredningar och uppdateringar gällande ventilation, sanitära ytor och
elinstallationer. Säkerheten för personal och elever med lås och larm
funktioner anpassas efter behovet. Brandsäkerheten ses över och
uppgraderas efter det att ny utredning utförts.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 20181208 § 91
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, den 17 december 2018
Bilaga 1: Lokalprogram, den 29 augusti 2018.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar enligt
teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

Sverker Nyman (S) yrkar bifall till Tommy Lundqvists (C) yrkande.
Mats Wedberg (MP) yrkar avslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande som bifalls av Sverker Nyman (S) och
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Mats Wedberg (MP) deltar inte i beslutet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning
Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelnings fastighetsavdelning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Justerandes sign
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Teknik- och klimatnämnden

§7

Dnr 10625

Inkomna meddelanden
Beslut
Meddelandena anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Meddelanden 181127–181221.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att meddelandena anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 3773

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 181127–181221.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med
Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.

Justerandes sign
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2019-01-08
Teknik- och klimatnämnden

§9

Dnr 2019-000022 001

Nominering av personer till styrelsen och revisionen
för Avfall Sverige 2019
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att inte nominera tjänstemän från
Norrtälje kommun till styrelse eller revision för Avfall Sverige.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Lundqvist redogör för hänvändelsen från Avfall Sverige om
nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision för tjänstemän och
politiker. Som politiker har man möjlighet att nomineras via sitt parti.
Beslutsunderlag
Brev från Avfall Sverige, den 4 december 2018: Angående val till Avfall
Sveriges styrelse och revision
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden inte nominerar
tjänstemän från Norrtälje kommun till styrelse eller revision för Avfall
Sverige.

Justerandes sign
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