SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen tisdagen den 24 mars 2020 kl. 15:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Mats Albrektsson (M)
Cecilia Strokirk (M) §§14-25, §§32-33 ersätter Jens Andersson (M)
Susanne Lippert Enquist (M)
Sofia Händel (C) ersätter Åsa Wärlinder (C)
Bengt Jansson (C) ersätter Roine Wallin (L)
Ulf Zakrisson (L) ersätter Per Hansson (L)
Anders Lidén (S)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjelldahl (SD)
Johannes Folkesson (V) ersätter Inger Höök (S)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)
Lóránt Alföldi (SD)
Ingela Brinkefeldt (V)
Thomas Högbom (SD) §§26-31 ersätter Jens Andersson (M)

Ersättare

Arne Molin (SD)
Thomas Högbom (SD) §§14-25, §§32-33

Övriga närvarande

Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (på distans)) §§17-21, §33
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd.) §17, §§22-25, §32
Azam Forsberg (avd.chef fastighetsavd.) §17, §§26-28
Anna Berggren (miljösamordnare (på distans)) §18
Anna Olsson (VA-ingenjör (på distans)) §19
Ilona Gisleskog (controller (på distans)) §20
Jessica Eisenring (projektledare (på distans)) §21, §33
Thomas Tengheden (projektledare) §22, §24
Markus Walestrand (trafikingenjör) §23, §32
Rok Ogrin (trafikingenjör) §23, §32

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-03-26 12:00

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§14-33

Mats Boman
Ordförande
Tommy Lundqvist (C)
Justerande
Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Datum för anslags nedtagande

2020-04-17

Underskrift
Mats Boman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

Ärendelista
§14

Val av justerare

§15

Ändringar i föredragningslistan

§16

Informationsärenden

§17

Månadsrapport februari 2020 för teknik- och klimatnämnden

§18

§20

Revidering av ansvarsfördelning gällande kommunala reningsverk i
Norrtälje kommun i enlighet med 4 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll
Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - del av
Blidö 1:80
Uppsiktsplikt VA–projekt bokslut 2019

§21

VA-plan för Norrtälje kommun 2020

§22

Investering 2020 - Asfaltsbeläggningsprogram

§23

Beslut om lokala trafikföreskrifter

§24

Investering 2020 - Utökad parkeringsyta vid Arkadien i Rimbo

§25
§26

Återremiss - riktlinjer samt taxa för upplåtelse av offentlig plats och
uteserveringar
Utökning av boendeplatser Gröna Gränd

§27

Reinvestering 2020 – Rådhuset, Roslagsskolan och Drottningdals skola

§28

Reinvestering 2020 - Rodengymnasiets tak

§29

Reinvestering 2020 - Brandlarm

§30

Redovisning av delegationsbeslut

§31

Meddelanden för kännedom

§32

Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande avgift för parkering i
stadskärnan
Antagande av riktlinjer för hållbar vattenförbrukning

§19

§33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§14

Val av justerare
Beslut
Teknik- och klimatnämnden utser Sverker Nyman (S) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker på kommunstyrelsekontoret torsdagen den 26 mars 2020.

Beslutet ska skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§15

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Ärende 19. "Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande avgift för parkering i stadskärnan"
och 20. "Antagande av riktlinjer för hållbar vattenförbrukning" tillkommer.

Beslutet ska skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§16

Informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
Ingen information vid detta tillfälle.

Beslutet ska skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§17

Dnr TKN 2020-5

Månadsrapport februari 2020 för teknik- och klimatnämnden
Beslut
Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport februari 2020 och tar del av de ekonomiska
handlingarna, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på – 2 979 tkr. Intäkterna
prognostiseras bli lägre med 2 951 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 28 tkr.
Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års
överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015
och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi.
Överskott och underskott i VA-verksamheten och Renhållning ska jämnas ut inom en tre års period.
Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har
under januari och februari inletts.
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat ett uppdrag att undersöka förutsättningar och konsekvenser av
att bolagisera VA-verksamhet. En förutsättning för att ta fram ett så kvalitativt beslutsunderlag som
möjligt är att i ett tidigt skede utreda och förstå de ekonomiska konsekvenser som en eventuell
bolagisering medför. Ett antal frågor behöver ses över med hjälp av extern expertis som rör bland
annat skattemässiga konsekvenser, ränteavdragsregler och eventuell påverkan på befintlig
bolagskoncern.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande månadsrapport februari.docx
Månadsrapport Februari 2.docx

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 7 / 33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§18

Dnr TKN 2020-141

Revidering av ansvarsfördelning gällande kommunala reningsverk i
Norrtälje kommun i enlighet med 4 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll
Beslut
Teknik- och klimatnämnden fastställer upprättat förslag till ansvarsfördelning enligt 4 § förordningen
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har i egenskap av verksamhetsutövare tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet
vid kommunens avloppsreningsverk. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter, som
bedrivs yrkesmässigt, gäller förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).
Enligt 4 § FVE ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken, föreskrifter
som meddelats med stöd av miljöbalken, samt domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande
och kontroll meddelade med stöd av dessa författningar.
I november 2019 var Länsstyrelsen på tillsynsbesök på Hallstaviks reningsverk. Ansvarsfördelningen
var en av de frågor som diskuterades vid besöket. Länsstyrelsen framförde att de ansåg att ansvaret
i vissa delar av ansvarsfördelningen har angetts till fel nivå, där ansvar och befogenheter inte följdes
åt. Det vill säga att ansvaret borde angetts till chefsnivå, där beslutsmandat och budgetansvar ligger,
istället för att brytas ned på den enskilda medarbetaren. Även ett klargörande av huvudman för
anläggningarna önskades. Med anledning av detta utryckte Länsstyrelsen ett önskemål om att nu
gällande ansvarsfördelning revideras.

Ett föreläggande om detta har nu kommit (daterat 2020-02-07), där datum för redovisning av en
reviderad ansvarsfördelning är satt till senast den 31 mars 2020.Tekniska kontoret har tagit fram
förslag till reviderad ansvarsfördelning, där ansvaret i vissa punkter har lyfts upp till högre nivå i
organisationen, för att följa gällande befogenheter. Ansvarsfördelningen har även i viss mån
förenklats, i enlighet med de diskussioner som förts med Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
§13 TKNAU Revidering av ansvarsfördelning gällande kommunala reningsverk i Norrtälje kommun - I
enlighet med 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
TJUT_Revidering av ansvarsfördelning reningsverk
Bilaga 1_Ansvarsfördelning reningsverk_reviderad

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

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

Beslutet ska skickas till
Vatten- och avloppsavdelningen
Författningssamlingen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§19

Dnr TKN 2020-127

Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - del av
Blidö 1:80
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster med de
fastigheter och de vattentjänster som framgår av bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret/VA-avdelningen föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för
allmänna vattentjänster. Sammanlagt berör ärendet en fastighet vilken har fått anslutning till
kommunens allmänna VA-anläggning. Fastigheten bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett
större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är
nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna
bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
(ABVA) ska gälla för den berörda fastigheten.

Beslutsunderlag
§14 TKNAU Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - del av Blidö 1:80
Tjänsteutlåtande kommunalt vatten till del av Blidö 1-80.docx
Bilaga 1. Fastighetslista TKN 2020-127.docx
Bilaga 2 karta VA 16 Blidö.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
VA-avdelningen
Bygg- och miljönämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 11 / 33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§20

Dnr TKN 2020-112

Uppsiktsplikt VA–projekt bokslut 2019
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet
VA-projektportföljen 2019 består för närvarande av 54 projekt, varav 28 projekt är pågående, med en
total investeringsbudget om 1 198 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos
på minus 3 mnkr.
Av alla 28 pågående projekt är det 6 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget
på mer än 5%. Ett projekt kommer att stoppas och bara akuta åtgärder genomförs då utredningen
visade att den totala kostnaden kommer att bli mycket dyrare.

Beslutsunderlag
§15 TKNAU Uppsiktsplikt VA–projekt bokslut 2019
Tjänsteutlåtande uppsiktsplikt VA bokslut 2019
Projektplan VA bokslut 2019

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
VA-avdelningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§21

Dnr TKN 2020-61

VA-plan för Norrtälje kommun 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande VA-plan för Norrtälje kommun 2020.
Teknik- och klimatnämnden beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att i arbetet med
nästa VA-plan ta fram totala kostnader för stora projekt, samt att bjuda in till ett möte där alla partier
är inbjudna för att diskutera skyfalls- och dagvattenkostnader.

Sammanfattning av ärendet
I ett förvaltningsövergripande arbete har VA-plan för Norrtälje kommun 2018 reviderats och
uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. I arbetet har ambitionen fortsatt varit att säkerställa att
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors
hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen prioriteras på ett
systematiskt och transparent sätt samt att uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom
kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.
Arbetet med VA-planeringen har under året fortsatt för att kommunen på sikt skall ha en komplett
VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande TKN 2020-61
VA-plan 2020 v 1.0.pdf
Bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen 2020 v 1.0.pdf
Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande, med tillägget "Teknik- och klimatnämnden beslutar för egen del att ge förvaltningen
i uppdrag att i arbetet med nästa VA-plan ta fram totala kostnader för stora projekt, samt att bjuda in
till ett möte där alla partier är inbjudna för att diskutera skyfalls- och dagvattenkostnader."
Henrik Hedensiö (M) och Ingela Brinkefeldt (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

(S) deltar inte i beslutet. (SD) deltar inte i beslutet och lämnar in en protokollsanteckning som bifogas
sist i detta protokoll.

Beslutet ska skickas till
VA-chef, VA-controller, handläggare av tjänsteutlåtandet, länsstyrelsen i Stockholms län, bygg- och
miljönämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§22

Dnr TKN 2020-159

Investering 2020 - Asfaltsbeläggningsprogram
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsen anslår 7 900 tkr i investeringsanslag för anläggning av nya slitlager på
genomfartsvägar, huvudgator och GC-vägar i Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 på grund av reinvestering i
gatuanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet
Investeringen avser reinvestering i gatuanläggningar i form av nya slitlager på genomfartsvägar,
huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar. Investeringen är beräknad till en kostnad av
7 900 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
Kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 till följd av komponentavskrivningar och
ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram.
Investeringen genomförs under 2020.

Beslutsunderlag
§17 TKNAU Investering 2020 - Asfaltsbeläggningsprogram
Tjänsteutlåtande - Beläggningsprogrammet

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§23

Dnr TKN 2018-482

Beslut om lokala trafikföreskrifter
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att:
1. Norrtälje stad ska vara tättbebyggt område enligt bilaga Norrtälje kommuns lokala
trafikföreskrifter (0188 2019:00297) om tättbebyggt område i Norrtälje stad,
2. Rimbo ska vara tättbebyggt område enligt bilaga Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter
(0188 2019:00420) om tättbebyggt område i Rimbo och
3. Hallstavik och Häverödal ska vara tättbebyggt område enligt bilaga Norrtälje kommuns lokala
trafikföreskrifter (0188 2019:00405) om tättbebyggt område i Hallstavik och Häverödal.
4. De aktuella lokala trafikföreskrifterna träder i kraft 2019-03-30 samtidigt som nu gällande
lokala trafikföreskrifter upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område behöver ersättas med nya lokala
trafikföreskrifter. De aktuella lokala trafikföreskrifterna träder i kraft 2019-03-30 samtidigt som nu
gällande lokala trafikföreskrifter upphävs.
För Norrtälje stad innebär föreliggande förslag till nya lokala trafikföreskrifter en begränsad utökning
av det tättbebyggda området. Främst gäller det att tidigare undantagna allmänna vägar införlivats i
det tättbebyggda området. För Rimbo, Hallstavik och Häverödal behålls nuvarande gräns för
tättbebyggt område.

Beslutsunderlag
§18 TKNAU Beslut om lokala trafikföreskrifter
TJUT tättbebyggt område
TBO Norrtälje.pdf
TBO Hallstavik.pdf
TBO Rimbo.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret för diarieföring
Gatu- och parkavdelningen för publicering i ortstidningen och i Svensk trafikföreskriftssamling –
Transportstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§24

Dnr TKN 2019-809

Investering 2020 - Utökad parkeringsyta vid Arkadien i Rimbo
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 1 350 tkr i investeringsanslag för anläggning av
utökad parkeringsyta vid Arkadien i Rimbo.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 120 tkr år 2020 och med ytterligare 70 tkr
fr.o.m. år 2021 (totalt 190 tkr) p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggd
gatuanläggning.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader sker med kommunstyrelsens anslag för
nyinvesteringar 2020.

Sammanfattning av ärendet
Investeringen avser en utbyggnad av befintlig parkering utanför Arkadien i Rimbo. Anpassning av
anslutande ytor till den nya parkeringen utförs. I samband med utförandet säkerställs
dagvattenavrinningen i området, som tidigare har varit undermåligt.Investeringen är beräknad till en
kostnad av 1 350 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar
2020. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drifts- och
kapitalkostnader. Drifts- och kapitalkostnaderna förväntas öka med 120 tkr år 2020 och med
ytterligare 70 tkr fr.o.m. år 2021 (totalt 190 tkr) och finansieras med kommunstyrelsens anslag för
nyinvesteringar. Investeringen är planerad att genomföras under 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Utökad parkeringsyta vid Arkadien
Investeringskalkyl - Utökad parkeringsyta Arkadien.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Gatu- och parkavdelningen, kommunstyrelsekontore
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§25

Dnr TKN 2019-596

Återremiss - riktlinjer samt taxa för upplåtelse av offentlig plats och
uteserveringar
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 1, beslutet
gäller från och med 11 maj 2020.
2. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.
3. Tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige den 11 november 2019, § 78, upphör att gälla i
samband med att den nya taxan träder i kraft.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 17 februari att återremittera det tidigare förslaget om taxeändring på
grund av att möjlighet till taxa för övrig passagerartrafik saknades. Tekniska kontoret föreslår att en
reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats antas i syfte att ge kommunen möjlighet att ta emot
övrig passagerartrafik utöver studsangöring i Norrtälje samt med ändringen att taxan för Norrtälje
Hamn blir den samma som för övriga Norrtälje samt att anmärkningen för uteserveringar under
vintersäsong ändrats. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex. Beslutad
reviderad taxa gäller från och med 11 maj 2020 och tidigare taxa upphör att gälla i samband med att
den nya taxan träder i kraft.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - riktlinjer upplåtelse offentlig plats 200323.docx
Bilaga 1 Taxa upplåtelse offentlig plats 2020-03-23 vers 2 .pdf
Bilaga 2, riktlinjer uteserveringar 2019-11-26.docx

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande, med ändrad formulering i punkt 1: "Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för
upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 1, beslutet gäller från och med 11 maj 2020."
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Gatu- och parkavdelningen, kommunens författningssamling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§26

Dnr TKN 2020-144

Utökning av boendeplatser Gröna Gränd
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna etablering och inhyrning av tillfälliga moduler för SoL-boende i Nordrona. Hyrestid
är 5 år. Etableringen förutsätter att hyresavtal tecknas mellan Norrtälje kommun och
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
2. Anslå medel för att möjliggöra etablering och avetablering om totalt 2260 tkr.
3. Total årlig kostnadsökning för kommunstyrelsekontoret är 930 tkr/år, finansieras av
hyresintäkt från KSON.
4. Kommunstyrelsen delegerar till fastighetschef att teckna hyresavtal med KSON för perioden
2020-2025. Hyreskostnad för KSON beräknas till 930 tkr/år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har 2019-11-18 beslutat om utökning
av boendeplatser på Gröna Gränd från nio till tolv platser. Befintlig moduluppställning i Nordrona för
boende med särskilt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) utökas med 3 lägenheter för att totalt
innehålla 12 lägenheter. Hyrestiden är 5 år. Total beräknad kostnad för KSON är 930 tkr/år.

Beslutsunderlag
§21 TKNAU Utökning av boendeplatser Gröna Gränd
Tjänsteutlåtande utökning av boendeplatser Gröna Gränd
Delegationsbeslut KSON 2019-11-18.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§27

Dnr TKN 2020-170

Reinvestering 2020 – Rådhuset, Roslagsskolan och Drottningdals skola
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå reinvesteringsmedel om 7 000 tkr för reinvesteringar i Rådhuset, Roslagsskolan och
Drottningdals skola.
2. Kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 338 tkr/år.
3. Uppkommen kapitalkostnad finansieras inom ramen för internhyra 2021-22.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde.
Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters
underhållsbehov. Totalt söks ett anslag om 7 000 tkr för reinvesteringar i Rådhuset, Roslagsskolan
och Drottningdals skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - reinvestering 2020 Rådhuset, Roslagsskolan, Drottningdals skola

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, ekonomiavdelningen, barn och utbildningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§28

Dnr TKN 2020-171

Reinvestering 2020 - Rodengymnasiets tak
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå reinvesteringsmedel om 13 300 tkr för reinvesteringar 2020-2021.
2. Kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 643 tkr/år
3. Uppkommen kapitalkostnad finansieras inom ramen för internhyra 2021-2022

Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde.
Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters
underhållsbehov. Stora delar av taken på Rodengymnasiet är i akut behov av åtgärder vilka planeras
utföras under 2020 till 2022. Totalt söks ett anslag om 13 300 tkr för reinvesteringar i
Rodengymnasiets tak.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande reinvestering 2020 - Roden tak.docx

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. (S) lämnar in en protokollsanteckning som
bifogas sist i detta protokoll.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, barn- och utbildningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§29

Dnr TKN 2020-179

Reinvestering 2020 - Brandlarm
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå reinvesteringsmedel om 3 200 tkr för reinvesteringar och komplettering av
larmanläggningar 2020-2021.
2. Kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 208 tkr/år.
3. Uppkommen kapitalkostnad finansieras inom ramen för internhyra 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens verksamhetsfastigheter kräver underhåll för att bibehålla funktion och värde.
Fastighetsavdelningen genomför kontinuerligt inventeringar av verksamhetsfastigheters
underhållsbehov. Totalt söks anslag om 3 200 tkr för etapp 2 och 3 gällande reinvestering och
komplettering av larmanläggningar på ett flertal av kommunens förskolor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande reinvestering 2020 - Brandlarm.docx

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, ekonomiavdelningen, barn- och utbildningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§30

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut TKN 200212-200317

Beslutet ska skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24

Teknik- och klimatnämnden

§31

Meddelanden för kännedom
Beslut
Meddelanden anmäls och läggs till handlingarna.

Anmälningar
TKN 2020-80-2
Ytterby
TKN 2020-80-4
TKN 2020-80-5

Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, HäveröGodkännande av färdigställande Björkholmens deponi
Brådskande beslut - extra protokolljusterare

Beslutet ska skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§32

Dnr TKN 2020-227

Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande avgift för parkering i
stadskärnan
.

Beslut
Trafik- och klimatnämnden beslutar anta följande lokala trafikföreskrifter:








0188 2020:00082 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019:00221
om parkering inom kvarteret Jupiter vid Tullportsgatan (bilaga 1)
0188 2020:00083 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019: 00242
om parkering i kvarteret Vulkanus vid Rögårdsgatan (bilaga 2)
0188 2020:00087 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019:00291
om parkering på Kvarngårdens parkering vid Lilla Brogatan (bilaga 3)
0188 2020:00088 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019:00207
om parkering på parkeringsplatsen Brännäset (bilaga 4)
0188 2020:00089 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019:00241
om parkering på parkeringsplatsen vid Norrtälje kyrka vid Billborgsgatan (bilaga 5)
0188 2020:00090 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2019:00250
om parkering på kvarteret Thor vid Danskes gränd (bilaga 6)
0188 2020:00091 om ändring i Norrtälje kommuns lokala trafikföreskrifter 0188 2018:00208
om parkering på Drottninggatan i Norrtälje (bilaga 7)

Sammanfattning av ärendet
Under perioden den 24 mars - 31 maj 2020 blir det möjligt att, mellan kl. 9-18 på vardagar, parkera
gratis i fyra timmar med parkeringsskiva på kommunens större parkeringar i stadskärnan. Övrig tid
gäller fri parkering. Med anledning av detta behöver tillfälliga lokala trafikföreskrifter beslutas för
berörda parkeringar (se bilaga 1-7). Motivet till den tillfälliga regleringen är att vi fått ett minskat tryck
på parkeringarna i stadskärnan kopplat till den senaste tidens utveckling av viruspandemin och
behöver därför inte ta ut avgift för att säkerställa att det finns lediga parkeringsplatser för besökare till
stadskärnan.

Beslutsunderlag
TJUT_Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande avgift för parkering i stadskärnan_TKN
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande. Henrik Hedensiö (M) och Sverker Nyman (S) yrkar bifall.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
T.f. teknisk direktör, gatu- och parkchef, handläggare, ekonomichef, koncerncontroller, controller för
tekniska kontoret, samhällsbyggnadsjurist. Publicering i STFS.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§33

Dnr TKN 2020-229

Antagande av riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsen godkänner och antar föreliggande riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
inom Norrvattens distributionsområde enligt Bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen ger teknik- och klimatnämnden i uppdrag att ta fram och besluta om
motsvarande riktlinjer för hållbar vattenförbrukning utanför Norrvattens distributionsområde
samt riktlinjer för åtgärder vid beslut om bevattningsförbud inom kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner inklusive
Norrtälje. 2018 slog vattenförbrukningen i medlemskommunerna rekord och under maj var
förbrukningen 35 % högre än normalt. Ett ansträngt produktionsläge kan innebära påföljande risk för
störningar i dricksvattenleveransen. Norrvatten har skickat hemställan om att godkänna riktlinjer för
en hållbar vattenförbrukning som medlemskommunerna väntas fatta beslut om att anta. Norrvattens
distributionsområde täcker dock inte hela Norrtälje kommun därav behövs riktlinjer tas fram även för
dessa områden. För att kunna tillämpa riktlinjerna behövs ett beslut om ett tillägg i Teknik- och
klimatnämndens delegationsordning om bevattningsförbud.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande TKN 2020-229.docx
Riktinjer hållbar vattenförbrukning slutversion 2019-09-11.pdf

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtande.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till
VA-chef, tf. teknisk direktör, VA-controller, Handläggare, Norrvatten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Angående: VA-plan för Norrtälje kommun 2020
Referens till Teknik- och klimatnämndens sammanträde tisdagen 24 mars 2020.
Dnr KS 2020-61

Sverigedemokraterna anser att indikerade taxehöjningar (brukningstaxa höjs med 10 %
årligen mellan åren 2023 och 2027 och därefter med 5 %) är orimliga.
Vi anser att kommunen måste bromsa expansionstakten i utbyggnaden, vilket kommer att
resultera i lägre kostnader för VA-kollektivet. Dessutom är det oerhört viktigt att de projekt
som bedrivs, oavsett om de är underhållsdrivna eller expansionsdrivna, utförs med gedigna
förprojekteringar som beslutsunderlag. Därtill måste projekten genomföras professionellt
för att undvika kostnadsöverdrag.
Med hänsyn till ovan deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet.
Lorant Alföldi och Morgan Kjelldahl, Sverigedemokraterna
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Norrtälje den 24 mars 2020

Protokollsanteckning

Rodengymnasiet – Reinvestering 2020
Socialdemokraterna välkomnar beslutet om att rusta upp
Rodengymnasiets tak. Det är ett arbete som behöver göras för att
förbättra elevernas skolmiljö, personalens arbetsmiljö och
skolbyggnadens framtid.
Socialdemokraterna efterfrågar även analyser kring behovet av
kapacitetsökning av Rodengymnasiet.
Vidare så har det moderatledda styret antagit en lokalförsörjningsplan.
I den står dock ingenting om befintligt behov av lokalunderhåll, utan
enbart om behovet av nya lokaler för en växande befolkning.
Rodengymnasiet och dess stora underhållsbehov nämns inte
överhuvudtaget i lokalförsörjningsplanen. Socialdemokraterna anser att
även underhållsbehovet behöver arbetas in i kommunens
lokalförsörjningsplan, annars ger det inte en helhetsbild av det totala
investeringsbehovet.

För Socialdemokraterna,

Sverker Nyman

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
https://socialdemokraternanorrtalje.se/
www.facebook.com/norrtaljesocialdemokrater
www.instagram.com/socialdemokraternanorrtalje
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