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TKN § 42
Val av justerare
Beslut
Henrik Hedensiö (M) och ordföranden Berit Jansson (C) justerar dagens
protokoll.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 20 juni 2016.
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Information
1. Tom Johansson redogör för uppdraget att beräkna kostnaden för att bygga
gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Finsta, en sammanlagd sträcka av
11,7 lan. Kostnaden beräknas till 9,2 Mkr för gång- och cykelväg belagd
med asfalt 1,5 m bredd.
2. Henrik Hedensiö ställer Iråga om resultatet av ändrad hastighetsbegräns
ning till 50 km/h på väg 1148 och 1153,Vätö, vilken besvaras av Tom
Johansson.
3. Henrik Lilliehöök redogör för renhållningsavdelningens påbörjade arbete
med upphandling avseende säck- och kärlavfall på fastlandet.
4. Henrik Lilliehöök redogör för verksamheten med återbruk vid Görla återvinningscentral. Verksamheten startade i januari 2016 och bedrivs som ett
försök där rutiner för verksamheten kan etableras. Avsikten är att återbmksverksamheten ska permanentas och utvidgas.
Beslutande sammanträde
Teknik- och klimatnämnden ger renhållningsavdelningen i uppdrag att vid
nämndens ordinarie sammanträde i den 11 oktober 2016 presentera utfallet
av försöksverksamheten med återbruk samt den framtida utvecklingen.
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Dnr KLMN 15-359 452

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i
Norrtälje kommun
Beslut
1. Teknik- och klimatnämnden hemställer att Kommunstyrelsen beslutar att
Norrtälje kommun succesivt ska införa ett system med fastighetsnära hämt
ning av sorterat hushållsavfall med automatisk eftersortering i fler fraktioner.
2. Teknik- och klimatnämnden hemställer till Kommunstyrelsen att besluta att
ökade driftkostnader på upp till 12,8 miljoner ler per år ska täckas av höjd av
fallstaxa under åren 2017 till 2020. Ökade driftkostnader för insamlingen av
förpackningar på upp till 1 miljon ler per år finansieras av renhållningsavdelningens överskott från affärsverksamheten.
3. Teknik- och klimatnämnden ger kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning i uppdrag att utreda hur det insamlade avfallet sorteras och
behandlas på lämpligaste sätt för att fa en så säker och billig hantering som
möjligt. Det innefattar bland annat att föra diskussioner med närliggande
kommuner och avfallsbolag om samarbete kring byggnation och nyttjande
av en sorteringsanläggning för automatisk sortering.
4. Teknik- och klimatnämnden hemställer att Kommunstyrelsen beslutar anslå
5 miljoner kr till investering för införskaffande av 240 och 370 liters kärl vid
implementering av föreslaget system i hela kommunen.
Reservation
Henrik Hedensiö (M), Jens Andersson (M), Susanne Lippert (M) och Ove
Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Tommy Grönberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Moderaternas förslag till beslut.
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Dnr KLMN 15-359 452 (forts)

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden beslutade den 17 maj 2016, § 30 att återremittera
ärendet. I samband med återremissen fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag
att revidera beslutssatserna i tjänsteutlåtandet, daterad den 15 april.
I utkastet till Norrtälje kommuns avfallsplan finns mål om ökad material
återvinning, vilket bland annat innefattar att matavfallet återvinns genom bio
logisk behandling. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning utrett olika alternativ för att samla in förpackningar, tidningar
och matavfall.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-15 med bilagor, reviderat
2016-05-30.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Sverker Nyman (S) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Henrik Hedensiö (M) med instämmande av Tommy Grönberg (SD) yrkar bifall
till punkten 3 i arbetsutskottets förslag till beslut och i övriga delar avslag till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sverker Nymans yrkande och Henrik
Hedensiös yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Sverker Nymans
yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Renhållningsavdelningen
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Dnr KLMN 16-371 002

Antagande av reviderad delegationsordning för teknik- och klimatnämnden
Beslut
1. Teknik- och klimatnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning
daterad den 2 maj 2016.
2. Tidigare delegationsordning daterad den 30 mars 2015 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
I samband med valet 2014 överfördes en del av kommunstyrelsen ansvars
områden till teknik- och klimatnämnden. Som ett resultat av denna delning av
ansvarsområdena antog teknik- och klimatnämnden en delegationsordning
januari 2015, som sedan reviderades den 28 april 2015, § 19 (daterad 30 mars
2015). Underhand har det visat sig att denna delegationsordning inom områ
dena gata/park, VA, fastighet och renhållning varit otillräcklig.
I bifogat förslag till delegationsordning har gata/park och VA separerats så att
gata/park har fått benämningen J, VA benämningen K. Vidare har renhållning
en tillkommit och fått benämningen L.
Följande punkter är nya i bifogat förslag till delegationsordning:
D2-D5 för fastighet
J2 för gata/park
K3 för VA (enligt separat beslut TKN 2015-05-26, § 21)
L1 förrenhållning
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-05-02 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Respektive avdelningschef på kommunstyrelsekontoret för vidare befordran
till berörd delegat.
Författningssamlingen
Kommundirektören
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Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan för Teknik- och klimatnämnden 2017-2019
Henrik Hedensiö (M), Jens Andersson (M), Susanne Lippert (M),
Ove Eriksson (M) och Tommy Grönberg (SD) deltar inte i beslutet.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden antar underlag till Verksamhetsplan 2017-2019.
Sammanfattning av ärendet
Underlaget till Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan utgår från de
planeringsförutsättningar som beslutades i kommunfullmäktige den 4 april
2016. I planeringsförutsättningarna finns kommunens styrprocess och ekono
miska förutsättningar samt ekonomiska planeringsramar för nämnderna.
Kommunen använder sig av flerårsbudget och verksamhetsplanen innehåller
resultatbudget för år 2017 med plan för år 2017 och år 2018.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-05-26 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 32.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen strategistaben
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Dnr KLMN 15-612 214

Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Furusund 2:76 i Blidöförsamling enligt 5 kap. 18-22 §§ PBL
Ludvig Lagerkranz deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv. Sara Yousef tjänstgör som sekreterare i detta ärende.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar uttala att de inte har något att erinra över
förslag till detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:76.
Sammanfattning av ärendet
Det primära syftet med planförslaget är att möjliggöra en annan typ av verk
samhet på fastigheten än kustbevakning. Den nya planen kommer att tillåta bo
städer, handel och kustbevakningen att vara kvar. Byggrätten begränsas till 230
m2. En något högre byggnad tillåts jämfört med den gällande planen från 1945.
Fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA i Furu
sund. Dagvattenavrinning sker mot Furusundsleden. Fastigheten nås via det
statliga vägnätet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-05-04 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 33.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsavdelningen
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Dm-KLMN 16-373 310

Godkännande av yttrande över samrådsremiss för vägplan ny dragning
väg 1103 Tulkavägen, Norrtälje, Stockholms län
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande från den 2016-05-22 som sitt
eget och överlämnar det till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en utvidgning av bruket i Hallstavik måste Tulkavägen flytttås österut. Kommunen antog den nya sträckningen i en detaljplan 2008 och
anser därmed att Trafikverket godkänt den nya dragningen. Miljölagstiftningen
har förändrats sedan dess och därför måste länsstyrelsens bedömning om bety
dande miljöpåverkan göras om på nytt, varpå Trafikverket genomfört förelig
gande samrådsremiss över olika lokaliseringsaltemativ.
Kommunstyrelsekontoret anser inte att de föreslagna dragningarna bättre mot
svarar mot projektmålen än den dragning som är fastställd i detaljplan. Därför
bör denna sträckning gälla. Trafikverket föreslår att vägen ska ha en skyltad
hastighet på 60 lan/tim utom tätbebyggd område och 40 lan/tim inom tätbe
byggd område. Kommunstyrelsekontoret anser att hastighetsefterlevnaden
kommer bli bättre om hastigheten bestäms till 80 lan/tim för att minimera att
olika hastighetssteg används. Inom tätort tillämpar kommunen inte 40 lem/tim
och kan därför inte införa hastigheten.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-05-22 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 34.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) med instämmande av Henrik Hedensiö (M) - bifall arbetsut
skottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsavdelningen
Trafikverket
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Dnr KLMN 16-245 511

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning inom Grisslehamn
Ga 2, Norrtälje kommun
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att anta kommunstyrelsekontorets förslag
till yttrande från den 23 maj 2016 som sitt eget och överlämna det till Länssty
relsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har remitterat ansökan om hastighetsbegränsning inom Grissle
hamn Ga 2. Vägnätet består av lokalvägar i tätbebyggt område med varierande
underlag i grus och asfalt. Föreningen ansöker om 40 km/tim. Norrtälje kom
mun har inget att erinra mot att länsstyrelsen beslutar om att införa 40 km/tim
inom Grisslehamn Ga 2 eftersom det inte är önskvärt att blanda olika hastig
hetssystem.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-05-23 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag tillbeslut 2016-05-30, § 35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Janssons (C) med instämmande av Sverker Nyman (S) - bifall arbetsut
skottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsavdelningen
Helén Lott
Länsstyrelsen
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Dnr KLMN 16-293 511

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på Kaivskärsvägen
84-114, Norrtälje kommun
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att anta kommunstyrelsekontorets förslag
till yttrande från den 23 maj 2016 som sitt eget och överlämna det till Länssty
relsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har remitterat ansökan om hastighetsbegränsning på Kaivskärs
vägen 84-114 på Singö. Vägen har låg standard och föreningen ansöker om 20
km/tim. Kommunen anser inte att 20 km/tim behöver regleras med trafikföre
skrift. Det är upp till föreningen att besluta om rekommenderade hastighetsskyltar.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2016-05-23 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-05-30, § 36.

Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) med instämmande av Sverker Nyman (S) - bifall arbetsut
skottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och fmner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsavdelningen
Helén Lott
Länsstyrelsen
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Dnr KLMN 16-007 042

Månadsrapport per maj 2016 för teknik- och ldimatnämnden
Beslut
Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport per maj 2016 och
lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämndes prognos för 2016 avviker positivt med 6 271 tkr.
De totala intäkterna prognostiseras vara 6 197 tkr lägre än budget och de totala
kostnaderna 12 469 tkr lägre än budget.
De verksamheterna som prognostiserar överskott är Renhållningen med 923
tia, Gata/Park 368 tkr och YA 5 011 tkr.
I jämförelse med prognos per mars har nämndens prognos förbättrats med
drygt tre miljoner kronor framför allt för VA-verksamhet där intäktsprognosen
för brukningsavgiftema har förbättrats ytterligare.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-06-10 med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport per
maj 2016 och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen strategistaben
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Dnr KLMN 16-005 002

Anmälan av delegationsbeslut 2016
Delegationsbeslut enligt bilaga 1-2 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Rok Ogrin
13 ärenden om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dnr KLMN 16-178.
80 ärenden om parkeringstillstånd enligt förteckning 2015-12-29 - 2016-0601 .
Bilaga 2
Delegat: Liselott Danell
14 ärenden om schakttillstånd enligt förteckning 2016-06-01.
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TKN § 53
Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 2016-05-30, § 29 - Information
samt uppdrag till kommunstyrelsekontoret avseende gång- och cykelväg och
information avseende återbruk vid Görla återvinningscentral.
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