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Sammanträdesdatum

2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden
Närvarolista/omröstningsprotokoll
Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

Namn

LEDAMÖTER
Lena Svenonius
Per-Ålce Jeansson
Britt Storm
Bengt Sellin
Sverker Nyman
Tommy Lundqvist ordf
Mats Wedberg 1 :e vice ordf
Henrik Hedensiö 2:e vice ordf
Jens Andersson
Klas Zettergren
Susanne Lippert
Roland Hammarström
Tommy Grönberg

ERSÄTTARE
Christina Hallingström
Anders Lidén
Tage Sundblom
Stefan Lindskog
Åsa Wärlinder
Christer Stighäll
Inger Lund-Jansson
Henrik Dahl
Ove Eriksson
Magdalena Schröder
Mattias Jones
Håkan Stolt
Britt-Marie Canhasi
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S
S
S

SD

N
N
N
F
N
N
N
N
F
F
N
F
N

S
S
S
C
C
MP
MP
M
M
M
M
ROOP
SD

N
N
N
F
N
F
N
F
N
N
N
N
N

s
s
c
MP
M
M
M
M

V

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Ja
Nej
Avstår

Tj
Tj

Tj
Tj

Närvarande
Frånvarande
Tjänstgörande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(11)

Sammanträdesdatum

2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden

TK N § 29
Val av justerare
Beslut
Henrik Hedensiö (M) och ordföranden Tommy Lundqvist (C) justerar dagens
protokoll.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 16 juni 2017.
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Sammanträdesdatum

2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden

TKN § 30

Information

Tom Johansson redovisar status för pågående projekt inom gatu- och
parkavdelningens område.
-

Gamla brandstationen: På de omkringliggande ytorna utanför gamla
brandstationen som utgör allmän plats, avser man att utföra en upp
rustning, innebärande bl.a. ny överbyggnad, ny ytbeläggning, plantering
av träd och plats för uteservering. En geoteknisk utredning utförs.
Arbetena beräknas påbörjas i september 2017.

-

V allbw ägen: Uppdrag beträffande korsningen Stockholmsvägen och Fabriksvägen. Gatu- och parkavdelningen gör bedömningen att korsningen
uppfyller gällande krav. Det finns inte några rapporterade olyckor i
STRADA kopplade till korsningens utformning. Trafikverket har inte
några synpunkter på korsningen. Inga åkerier har hos förvaltningen
anmärkt på korsningens utformning. En ombyggnad och förlängning av
Vallbyvägen bedöms komma i konflikt med gällande detaljplan samt
medföra risker i förhållande till befintliga vattenledningar, telekablar etc.
som korsar området.
Beslutande sammanträde
Teknik- och klimatnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidare utreda
frågan om byggnation och återkomma med kostnadsberäkning till nämn
dens ordinarie sammanträde den 10 oktober 2017.

-

Södra bergen: I området finns sedan lång tid problem beroende på bl.a.
avsaknad av dagvattenlösningar. Det finns ett behov av att genomföra åt
gärder och förbättringar avseende dagvattenhantering, ökad tillgänglig
het, gestaltning m.m. Sådana åtgärder skulle kunna genomföras genom
uppdrag från nämnden till samhällsbyggnadsavdelningen.
Beslutande sammanträde
Teknik- och klimatnämnden ger gatu- och parkavdelningen i uppdrag att
genomföra en förstudie avseende möjligheterna till ökad tillgänglighet
och förnyad gestaltning till området Södra bergen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden
TKN § 30

-

(forts)

Kvamgården: Omfattande geoteknisk undersökning har genomförts. Den
tekniska livslängden på anläggningarna (ledmur) har upphört. Kvamgårdsparkeringen är instabil. Åtgärder vidtas för att eliminera risk för
översvämning och möjlighet att hålla ett visst flöde vår och sommar.
Ledmuren kommer att bytas. Vidare ska området ges en ny gestaltning.
Första delen av arbetet består av åtgärder vid Öströms gränd och
beräknas utföras under september-december 2017. Den andra delen som
omfattar restaurering av ån och gestaltning, under våren 2018.
Beslutande sammanträde
Gatu- och parkavdelningen ska till nämnden utförligt redogöra för de
planerade åtgärderna avseende Kvarngården i god tid före arbetenas påbörjan.

Beslutet skickas till:
S amhäl 1sbyggnadsdirektören
Gatu- och parkavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden

TKN § 31

D nrK LM N 17-11

Månadsrapport maj 2017 för Teknik- och klimatnämnden
Beslut
Tclmik- och klimatnämnden som tagit del av månadsrapport per maj 2017 för
Teknik- och klimatnämnden lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden lämnar en positiv prognos för 2017 med 10 373
tkr. Intäkterna beräknas bli högre med 12 733 tkr och kostnaderna beräknas bli
högre med 2 360 tkr. Renhållningens verksamhet är taxefinansierad och under
skottet täcks av tidigare års överskott.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2017-06-09 jämte bilaga.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-06-13 § 24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Lundqvist (C) med instämmande av Henrik Hedensiö (M) - Teknikoch klimatnämnden som tagit del av månadsrapport per maj 2017 för Teknikoch klimatnämnden lägger densamma till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Tommy Lundqvists
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
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2017-06-13
Teknik- och ldimatnämnden

TKN § 32

Dnr KLMN 17-390 042

Teknik- och klimatnämndens underlag till Verksamhetsplan 2018-2020

Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar godkänna underlag till Verksamhetsplan
2018-2020 för Teknik- och klimatnämnden med de tillägg och ändringar som
framgår av bilaga 1 till protokollet.
Reservationer
Henrik Hedensiö, Susanne Lippert Ove Eriksson och Magdalena Schröder,
samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden har arbetat fram underlag till Verksamhetsplan
2018-2020 utifrån de förutsättningar som är beskrivna i Planerings
förutsättningar 2018-2020 samt det investeringsbehov som drivs av befolk
ningstillväxten. I ärendet presenteras verksamhet, mål för god ekonomisk hus
hållning, verksamhetsmål, ekonomiska förutsättningar och internkontroll.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2017-05-19 jämte bilaga.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-06-13 § 25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Lundqvist (C) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut med
de tillägg och ändringar som framgår av bilaga 1.
Henrik Hedensiö (M) - avslag kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Tommy Lundqvists yrkande och Henrik
Hedensiös avslagsyrkande finner att nämnden beslutar i enlighet med Tommy
Lundqvists yrkande.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen

Bilaga 1.

Dnr KLMN 17-390 042

Bilaga till protokoll över Teknik- och klimatnämndens 170613

Ärende 4
Teknik- och klimatnämndens underlag till Verksamhetsplan
2018-2020

Tillägg till yrkande:
Punkt 5.1.2 Ordet uppvärmningskällor byts mot
uppvärmningssystem.
Punkt 5.3.1 på sidan 9 under rubriken Kommentar värde 201 7,
ordet låg byts mot hög.
Punkt 6. Tillägg som kommentar till målet Energieffefoiviseringminska kommunens energiförbrukning kWh/kvm :
”Nya byggprojekt ska utnyttja klimatsmart teknik. Målet är att
bygga enligt nollenergiprinciper”.
Punkt 8.3 andra stycket. Ny mening efter ” .. .cykelvägar på
landsbygden”:
”Barn som bor upp till 3 lan från sin skola bör kunna cykla tryggt
och säkert till skolan.”
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2017-06-13
Teknik- och ldimatnämnden

T K N § 33

D nrKLM N 17-429

Investering 2017 - Energieffektiviseringsåtgärder i
kommunala fastigheter

Beslut
Teknik- och Klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsen godkänner ett investeringsanslag om 4 875 tkr för utbyte av
värmeproduktionssystem från olja till en värmepumpslösning kombinerat med
solceller för Vätö skola.
2. Kommunstyrelsen godkänner ett investeringsanslag om 1 625 tkr för utbyte av
belysning till LED armaturer i kommunala fastigheter enligt belysningsplan.
3. Investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2017.
4. Kapital- och driftskostnader som uppstår finansieras inom respektive objekts
intemhyra.
Teknik- och ldimatnämnden beslutar:
Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning ska till Teknik- och ldimat
nämnden redovisa en utförlig uppföljning av de beslutade investeringspro
jekten.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
På grund av att de befintliga oljepannorna på Vätö skola har uppnått sin tekniska
livslängd och är i behov av ett byte, ämnar kommunstyrelsekontoret att byta vär
mesystem till en värmepumpslösning i kombination med solceller. Detta arbete
ligger i linje med Norrtälje kommuns avsikt att minska de fossila bränslena i kom
munens fastighetsbestånd. Utbyte av belysning sker enligt belysningsplan till ny
LED belysning som är betydligt energieffektivare och miljövänligare än den be
fintliga belysningen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2017-06-05 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-06-13 § 27.
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Teknik- och klimatnämnden
TKN § 33

D nrKLM N 17-429 (forts)

Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut samt att kom
munstyrelsekontorets fastighetsavdelning ska till Teknik- och klimatnämnden
redovisa en utförlig uppföljning av de beslutade investeringsprojekten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Henrik Hedensiös
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutet skickas till:
Fasti ghetsavdelningen
Samhällsbyggnadsdirektör
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Dnr KLMN 17-009 002

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt bilaga 1 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegationsbeslut 170501-170601

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11(11)

Sammanträdesdatum

2017-06-13
Teknik- och klimatnämnden
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen Norrtälje kommun
Dnr KS 17-557 055
Utvärdering av Norrtälje kommun genom kommunkompassen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

