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§ 11 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 12     TSN 2022/12
   

Bokslut 2021 för teknik- och servicenämnden  

Beslut 
1. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen 
för de skattefinansierade verksamheterna. 
 
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen för 
de avgiftsfinansierade verksamheterna. 
 
___________ 
 
Ärendet  
De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott på 18,5 mkr. 
Före de nedan beskrivna engångskostnaderna redovisar nämnden ett underskott 
om 400 tkr. I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den 
gamla anläggningen utrangeras och kvarvarande värde på anläggningen måste  
resultatföras. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och 
mindre poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 18,1 
mkr. Resultat för resp. verksamhet beskrivs i bifogad verksamhetsberättelse. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar totalt ett litet underskott om 48 
tkr. Verksamheten vatten och avlopp redovisar ett resultat inom budget med ett 
litet överskott om 20 tkr. Tidigare års underskott om 1020 tkr är då reglerat. Verk-
samheten renhållning redovisar ett litet underskott om 68 tkr. Närmare redogörelse 
beskrivs i verksamhetsberättelsen. 

Ett stort antal investeringsprojekt pågår och har genomförts under året. En 
närmare beskrivning finns i ”Investeringsredovisning 2021”. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-08.  
– Teknik- och servicenämndens bokslut 2021 skatte 
– Teknik- och servicenämndens bokslut 2021 avgift 
– Investeringsredovisning 2021 
– Mål och verksamhetsmått  2021 
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§ 13      
 

Information investeringsprojekt 

Gruppchef projekt, Martin Markne och gruppchef gata, park och fastighet 
Christoffer Eriksson informerar nämnden om investeringsprojekt. 
 
Skola, förskola och kök 

• Skärlagsskolan färdigställd. Etablering av växter kvar. 
• Takbyte på Hasselbackens förskola under sommaren 
• Skolgård utanför den nya skolbyggnaden på Fornbyskolan färdig i maj 
• Ny entrélösning på Hedebyskolan, färdigt till sommaren 
• Fornbyskolans nya kök färdigt till sommaren 
• Skissarbete pågår inför köksrenovering Häradsgården som ska vara 

färdigställd under första kvartalet 2023 
 
Fritidsfastigheter 

• Isrinken färdigställd 
• Nya idrottshallen har fått lite justerad tidplan, färdig i september 
• Trosa gästhamn och nytt hamnkontor pågår och ska vara färdigt i juni 
• Vandringshinder i Trosaån färdigt 2023 
• Ny sjösättningsramp 

 
Fastigheter administration, vård och omsorg, socialtjänst och IT 

• Industrigatan 8 byggs om med nya lokaler för IT-enheten och 
socialtjänsten som under sommaren flyttar dit från Tomtaklintgatan.  

• Socialkontorets nuvarande lokaler byggs om till vårdboende 
 
Gata och park 

• Gång- och cykelväg Öbolandet etapp 1 pågår 
• Cykelgarage vid Ica Trossen respektive Vagnhärads station beräknas stå 

färdigt i höst 
• Högbergsgatan etapp 3 pågår 
• Flera gatubelysningsprojekt pågår 
• Suckarnas bro färdigställd 
• Utökning av laddstationer för elbilar. Betallösningen är igång. 
• Renovering av kajen utmed ån 
• Ny lekplats på Trosa havsbad klar inför sommaren 
• Toalett Spindelparken respektive Västra hamnplan inför sommaren 
• Skiss för Scenparken/Gravkullarna i Vagnhärad arbetas fram 
• Andra parkprojekt rör Hamnängen, Fontänparken och Sjöprick. 

 
 

___________ 
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§ 14     TSN 2022/13 
 

Miljöredovisning 2021 

Beslut 
Nämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen utav Trosa 
kommuns miljöledningssystem 2021. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Miljöarbetet följs årligen upp och en sammanställning 
redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och 
beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur 
man arbetat med miljöfrågorna under året.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-01 
– Miljöredovisning 2021 
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§ 15     TSN 2022/14 
 

Redovisning av utförd internkontroll 2021 för teknik- och 
servicenämnden 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner utförd internkontroll 2021. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2021-03-11. Kontroll 
har genomförts. Internkontroll är ett ständigt pågående arbete där verksamheten 
utvärderar och förbättrar utifrån de områden som identifieras.  
 
Pandemin har inneburit särskilda riskanalyser och åtgärder i verksamheterna 
utifrån de restriktioner som gällt. 
 
En kortfattad beskrivning av alla kontroller samt kommentarer till dessa återfinns i 
bilaga. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-01  
– Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2021  
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§ 16     TSN 2022/15 
 

Internkontrollplan 2022 för teknik- och servicenämnden 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner internkontrollplan 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 
 
Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. 
Internkontrollen avseende 2021 är genomförd.  Framtagen plan bygger i huvudsak 
på genomförd riskanalys som gjorts av kontorets ledningsgrupp och dels på ett 
antal kommungemensamma kontrollmoment inom områdena.  
 
Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att de inträffar 
och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar.  
Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall 
riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-03-03. 
– Internkontrollplan TSN 2022 
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§ 17     TSN 2022/17 
 

Arrendeavtal inom delar av fastigheterna Trosa 10:64 samt 
Källvik 1:60 

Beslut 
1. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till arrendeavtal med Sörmlands 
Skärgårds Intresseförening avseende byggnad, brygga samt båtplats inom delar av 
fastigheterna Källvik 1:60 och Trosa 10:64 inom Trosa kommun. 
 
2. Teknik- och servicenämnden uppdrar till teknisk chef att underteckna avtalen.  
 
___________ 
 
Ärendet  
Sörmlands Skärgårds Intresseförening, SSIF, grundades 1982 och har funnits i 40 
år. Antalet medlemmar ligger kring 100 stycken. Föreningens primära uppgift är att 
verka för en levande skärgård med fastboende jämte fungerande näringsliv. 
 
Bryggplatserna är sedan tidigare märkta ”För Skärgårdsboende” men detta har inte 
respekterats av andra båtägare. Med ett arrende så äger arrendatorn rätt att 
påpeka felaktigt nyttjande samt vidta åtgärder för att upprätthålla funktionen. 
Detta kommer underlätta vardagen för öbor. 
 
För att få lämplig effekt och långsiktighet så önskas ett arrendeavtal som löper på 
10 år. Avtalet förlängs med tre år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. 
Avtalet ska sägas upp senast 9 månader innan avtalets utgång. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och fastighetsförvaltare Semir 
Salkic, 2022-03-02 
– Förslag till arrendekontrakt Källvik 1:60 
– Karta Källvik 1:60 
– Förslag till arrendekontrakt Trosa 10:64 
– Karta 10:64 
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§ 18     TSN 2022/11 
 

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden noterar till protokollet att den har tagit del av 
rapporten Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 
2021. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2021 
genom utskickade frågor till dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda 
personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare 
förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och 
auktorisering.  
 
Under 2022 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet 
med: 

• Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos 
personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser. 

• Säker hantering av mobila enheter 
• Inrätta funktion för att hantera olika typer av säkerhetsincidenter 

(informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet etc.) 
• Kompetensutveckling och frigörande av resurser för att säkerställa 

nyttorealisering av investeringen i ADAudit Plus. 
 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Nadja Furuberget Skog och 
dataskyddsombud Martin Snygg, 2022-02-07 
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§ 19     
 

Nuvarande reningsverk 

Gruppchef VA och renhållning Markku Päivinen informerar: 
• Renovering pågår 
• Slutbesiktning i maj 
• Tillståndsprocessen pågår. Förhoppningen är att tillstånd är klart innan 

sommaren. 
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§ 20     
 

Överföringsledning 

Gruppchef VA och renhållning Markku Päivinen informerar: 
• Fortsatt dialog med Telge Nät kring dragningen från Hölö och upp till 

Pilkrog. 
• Möte med Syvab och en utsedd grupp som företräder ägargruppen. 
• Jobbar för att kunna fastslå sträckningen upp till Pilkrog. 
• Dialog med andra kommuner och markägare.  
• Geoteknik, genomförande och ekonomi. 

 
___________ 
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§ 21     
 

Information om trafikfrågor 

Gruppchef gata, park och fastighet Christoffer Eriksson informerar nämnden: 
• Trafikmätningar 
• Trafikutbildning/trafikinformation 
• Fortsatt utveckling 

 
___________ 
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§ 22     
 

Övrig information från kontoret 

• Covid-19 
Hög andel sjukfrånvaro i början av året som nu sjunkit till mer normal nivå. 
Ser att det kan finnas nya behov av anpassningar beroende på hur 
pandemin utvecklas framåt.  

• Världsläget 
Pågående situation med kriget i Ukraina påverkar medarbetare och 
kommunen. Verksamheterna förbereder för flyktingmottagande, eventuella 
komplikationer med projekt med mera. Situationen kräver samverkan inom 
kommunen och med externa organisationer. 

• Skarv 
Skarven har kommit tillbaka till Snöholmen. Ingen avskjutning har kunnat 
genomföras än men kontoret följer utvecklingen och har mars på sig för 
avskjutning enligt tidigare beslut.  

 
___________ 
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§ 23     TSN 2022/1 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av 
delegationsbeslut: 
 

 
Delegat: Peder Loqvist, ingenjör och Christoffer Eriksson, gruppchef gata, park och 
fastighet. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal 
trafikföreskrift. Löpnummer 0488 2021:101 – 0488 2021:110 samt 202101 – 
202125 period 2021. 
 
Delegat: Carina Berglund, assistent. Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. Löpnummer 2022-002 – 2022-006 period 2022-01-08 – 2022-03-
01 
 
Delegat: Malin Karlsson, turistchef. Beslut om upplåtelse av torghandelsplats. 
Period 2021-10-15 – 2022-02-28. 
 
 
 
 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
Ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

2021/80 4.5 Tilldelning i upphandling av 
entrepr. Nytt hamnkontor, 
Trosa Gästhamn 

2021-11-12 Ulf Hagstedt 
Teknisk chef 

2021/64 4.5 Tilldelning i upphandling av 
Utbyte konstgräs, 
Häradsvallen 

2022-01-03 Ulf Hagstedt 
Teknisk chef 

2021/61 4.5 Tilldelning i upphandling av 
entreprenadarbeten 
Vandringshinder Trosaån 

2022-01-21 Ulf Hagstedt 
Teknisk chef 
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§ 24     TSN 2022/2 
 

Anmälningsärenden 

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Trafikrådet 
- Minnesanteckningar, 2022-02-16 
 
___________ 
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§ 25      
 

Övriga frågor 

Ari Heikkilä (S) efterfrågar en redovisning av underhållsplaner och rutiner kring 
fastighetsunderhåll. Tekniska enheten kommer att ge nämnden en sådan 
redovisning på nämndsammanträde innan sommaren. 
 
Anna Wirmark (V) frågar om underhållsplaner för informationsställ och vindskydd 
längs med Trosaån. Tekniska enheten meddelar att det är kommunstyrelsens 
ekoutskott som ansvarar för detta.  
 
Anders Lindblad (S) framför inkommen fråga från medborgare gällande listan (i 
samband med bokslut) över objekt som utrangeras. Ordförande John Carlsson (C) 
meddelar att han mottagit frågan och att den kommer att besvaras. 
 
 ___________ 
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