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§ 51 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 52 
 

Presentation ny personal 

Olof Hjortronberger, projektledare bygg och Kim Wiman, projektledare VA, 
presenterar sig för nämnden. 
Andra nya tjänstepersoner på tekniska enheten är Stefan Åkerblom gatuingenjör, 
Mikael Frykman fastighetsingenjör och Elin Reinhammar administratör.  
 
___________ 
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§ 53     TSN 2022/37
   

Delårsbokslut helårsprognos 2022 för teknik- och 
servicenämnden  

Beslut 
1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2022, för de 
skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.  
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2022, för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.  
3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet  
De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 4 541 tkr 
per 31/8. Överskottet beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med 
budget på grund av avskrivningar i bokslut 2021. Om man bortser från de 
kostnaderna är resultatet i balans. Prognosen är att de skattefinansierade 
verksamheterna totalt kommer att redovisa ett överskott om 1 154 tkr. 
 
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om totalt 
1 665 tkr. En av de största anledningarna till underskottet är att förra årets 
kostnadsökningar resulterade i en indexökning av drift- och underhåll med 16 %. 
Prognosen är att de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Renhållning totalt 
kommer att redovisa ett underskott om 5 218 tkr. En av de största anledningarna 
till underskottet är att förra årets kostnadsökningar resulterade i en indexökning av 
VA drift- och underhåll med 16 %. Dessutom ökade materialkostnader på plast och 
metall ex. vid ledningsbyte och ventilbyten. Under resterande del av året kommer 
el- och energipriser att påverka resultatet. En åtgärdsplan redovisas i nämnden. 
 
Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt genomförs under året. En närmare 
beskrivning finns i Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2022.   
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-10-05 
– Delårsbokslut med helårsprognos 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 54    
 

Information investeringsprojekt 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om pågående investeringsprojekt: 
• Skärlagskolan 
• Hasselbackens förskola 
• Ny skolbyggnad Vagnhärad 
• Hedebyskolan entré, ytskikt och ombyggnad skolutrymmen 
• Köksprojekten – Fornbyskolan och Häradsgården 
• Idrottshall och isrink 
• Trosa gästhamn och nytt hamnkontor 
• Vandringshinder 
• Ombyggnation på Industrigatan 8 
• Nytt demensboende Ängsgården 
• Färdigställa projekt 

 
___________ 
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§ 55     TSN 2022/58 
 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans till kommunstyrelsen.  
 
___________ 
 
Ärendet  
Enligt Trosa kommuns styrmodell ska så snart en avvikelse befaras eller har 
konstaterats nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att 
budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande 
underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. 
Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast 
efter i tid.   
 
Teknik- och servicenämndens avgiftsfinansierade del har lämnat en prognos om ett 
underskott om 5,2 mkr på helår 2022. Det är VA-enheten som står för 
underskottet. VA-enheten har vid delårsbokslutet ett underskott om 1,6 mkr och en 
årsprognos på ett underskott om 5,2 mkr. I huvudsak så kopplar de ökade 
kostnaderna för uppräkning av driftavtal, dyrare materialkostnader och högre 
elkostnader. Dessutom har verksamheten högre kostnader för konsulttjänster för 
ersättning för personal under rekrytering, uppdatering av digitala 
verksamhetssystem samt framtagande av VA-plan. Prognostiserat underskott om 
5,2 mkr beräknas inte kunna återhämtas under 2022. VA-enheten har därefter tre 
år på sig att återställa underskottet. En åtgärdsplan är framtagen och medföljer 
som bilaga till detta dokument.  
 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-10-05 
– Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 56     TSN 2022/57 
 

Revidering av Vatten- och avloppstaxa 

Beslut 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad Vatten- och avloppstaxa. 
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 
och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och 
avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2022-04-28 för att 
sedan gälla från 2022-07-01. Revideringen då gällde endast tillägg av taxa för 
brukningsavgiftens fasta avgift för 3st qn 6 (14.1 a). 
 
Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att öka intäkterna inför kommande 
kostnadsökning i samband med aktivering av projekt, energikostnader samt 
verksamhetsutveckling. Bedömningen är att ytterligare taxeökningar inom VA 
kommer att vara aktuella framöver. Ett arbete med taxeöversyn kommer att 
påbörjas under hösten.  
 
För en normalvilla enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av 
brukningstaxan med 15% en kostnadsökning med 1489 kr/år eller 124,10 kr/mån. 
För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition 
motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 15% en 
kostnadsökning med 25 185 kr.  
 
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst 
enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum 
samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. 
Källa: Svenskt Vatten 
 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2022-10-06 
– Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 57     TSN 2022/54 
 

Revidering av avgift för offentliga laddstationer för elbil 

Beslut 
Avgiften för Trosa kommuns offentliga laddplatser justeras till 3,5 kr/kWh inkl. 
moms från den 1 november 2022. 
___________ 
 
Ärendet  
Sedan den 16 februari 2022 finns även betallösning InCharge på kommunens 
offentliga laddplatser där kunden idag betalar 3 kr/ kWh inkl. moms. 
Under perioden mars till juli 2022 har avgiften genererat ett överskott på 2 511 kr. 
Utifrån situationen gällande elpriser gör tekniska enheten bedömningen att 
överskottet inte kommer räcka under resterande månader 2022 och därför föreslås 
en höjning av priset med 0,5 kr/kWh inkl. moms till totalt 3,5 kr/kWh inkl. moms.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och 
fastighet Christoffer Eriksson, 2022-09-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen 
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§ 58     TSN 2022/55 
 

Planering av genomförande av gång- och cykelvägsanalys 
för Trosa kommun  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden uppdrar till tekniska enheten att ta fram en plan för 
genomförande av gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun. 
___________ 
 
Ärendet 
Tekniska enheten antog år 2008 en trafikstrategi där bland annat ett uppdrag att 
arbeta fram en gång- och cykelvägsanalys för Trosa och Vagnhärads tätorter. 
Planutskottet ledde arbetet med gång- och cykelvägsanalysen och år 2010 antogs 
dokumentet vilket sedan utgjort ett viktigt underlag för att prioritera kommunala 
investeringar liksom säkerställa fortsatt utbyggnad genom exploateringsåtaganden i 
samband med detaljplanering. Analysen följdes upp år 2017 och en stor del av de 
förslag som togs fram tidigare har nu genomförts. Under våren 2022 påbörjades 
arbetet med kommunens nya gång- och cykelvägsanalys. Utifrån det gemensamma 
arbetet med berörda tjänstemän och kommunstyrelsens planutskott kunde ett 
förslag börja arbetas fram och kommunstyrelsen godkände 2022-04-20 det slutliga 
förslaget till ny gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun. Kommunstyrelsen 
beslutade samtidigt att överlämna gång- och cykelvägsanalysen till teknik- och 
servicenämnden för planering av genomförande. Enligt gång- och 
cykelvägsanalysen ska genomförandeplaneringen samrådas med Planutskottet 
innan genomförandet inleds. 
 
Teknik- och servicenämnden föreslås nu ge tekniska enheten i uppdrag att ta fram 
en genomförandeplan för gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och 
fastighet Christoffer Eriksson, 2022-09-12 
– Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-04-20 § 39. Gång- och cykelvägsanalys 
för Trosa kommun 
– Gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun 
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§ 59     TSN 2022/31 
 

Resultat trafik- och hastighetsmätningar på 
Stensundsvägen 

Beslut 
1. Teknik- och servicenämnden har tagit del av resultatet från trafik- och 
hastighetsmätningar utmed Stensundsvägen. 
2. Tekniska enheten får i uppdrag att ta fram förslag till LTF för sänkt hastighet till 
40 km/h på aktuell del av Stensundsvägen.  
3. Gruppchef gata, park och fastighet  får i uppdrag att informera avsändaren av 
skrivelsen inkommen 2022-02-15 gällande begäran om hastighetssänkning på del 
av Stensundsvägen om beslutet.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Teknik- och servicenämnden fick en skrivelse, daterad 2022-02-15, med begäran 
om hastighetssänkning från 60 km/h till 30 km/h utmed del av Stensundsvägen av 
trafiksäkerhetsskäl. Aktuell sträcka ligger i höjd med Lökholmen på väg 787 och 
utgör cirka 550 meter.  
 
Tekniska enheten fick den 2022-04-28 uppdraget av teknik- och servicenämnden 
att genomföra en trafik- och hastighetsmätning utmed Stensundsvägen, väg 787, 
för att få underlag utifrån förhållandet på platsen. Trafik- och hastighetsmätning 
genomfördes under perioden 2022-05-30 – 2022-06-06 då totalt 5 449 fordon 
observerades. Andelen lagliga transporter är 69%, de fordon som ligger 1-5 km/h 
över hastighetsbegränsningen är 14%, 6-10 km/h över är 9% och 11-20 km/h över 
är 7%.  
 
Tekniska enheten anser att resultatet av mätningen är förväntat utifrån vägens 
status. Uppmätt medelhastighet är lägre än skyltad hastighet och utifrån mätningen 
görs slutsatsen att merparten av fordonen anpassar hastigheten utifrån förhållande 
på platsen. Kontorets samlade bedömning är samma som i tjänsteskrivelsen till 
nämnden 2022-04-28. Den tar sin utgångspunkt i trafikförordningen där det 
framgår att 50 km/h är bashastighet inom tätort och om det är motiverat med 
hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljön får kommunen meddela 
föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område 
eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 40 km/h. Utanför tätort är 
bashastigheten 70 km/h. Tekniska enheten har vid platsbesök konstaterat att 
platsen inte är att likställa med en plats inom tätort. Vidare framför kontoret att en 
sänkning endast är motiverad om det är väldigt besvärliga förhållanden på platsen 
t.ex. förskola, skola eller annan plats där många oskyddade trafikanter uppehåller 
sig. 
 
 
Forts.  
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Forts. § 59 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Wallin (M):  
Bifall till framskrivet förslag med ändring av punkt två: 
2. Tekniska enheten får i uppdrag att ta fram förslag till LTF för sänkt hastighet till 
40 km/h på aktuell del av Stensundsvägen.  
 
Roland Leek (M): Bifall till Margareta Wallins (M) förslag till beslut. 
 
Anders Lindblad (S): Bifall till Margareta Wallins (M) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Teknik- och servicenämnden beslutar enligt Margareta Wallins (M) förslag till beslut. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och 
fastighet Christoffer Eriksson, 2022-06-14. 
– Rapport, trafikmätningar 2022, V 787 Åda Lökholmen Trosa. 
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§ 60     TSN 2022/56 
 

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun 

Beslut 
Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
Trosa kommuns lokala trafikföreskrift (0488 2006:63) om förbud att stanna eller 
parkera i lastzon på Kruthusgatan i Trosa ska upphöra att gälla 1 december 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Platsen där denna LTF är registrerad ligger främst på mark som tillhör Trobo och 
faller därmed under kvartersmark och inte allmän gatumark, plasten enligt röd 
markering i kartan i tjänsteskrivelsen daterad 2022-09-07. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och 
fastighet Christoffer Eriksson, 2022-09-07 
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§ 61     
 

Information elförsörjning och elbesparande åtgärder 

Produktionschef Kerstin Tibbling informerar om åtgärder och beredskap kopplat till 
elanvändning.  
 
___________ 
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§ 62     
 

Information från verksamhetsområde Renhållning 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om: 
• Bygg- och rivningsavfall 
• Fastighetsnära insamling 
• Insamling av matavfall 
• Upphandling insamling 
• Upphandling behandling  
• Upphandling insamling av returpapper 
• Upphandling generellt. 

 
___________ 
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§ 63     
 

Information om textilinsamling 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar: 
• Ett EU-beslut tilldelar samtliga kommuner ett ansvar för separat insamling 

av textilier senast från och med 1 januari 2025. 
• Hittills har insamlingen av textilier främst skötts av 

välgörenhetsorganisationer. 
• Det förändrade regelverket kommer att innebära nya utmaningar för 

kommuner och kommunala avfallsbolag. T 
• Tekniska enheten har för avsikt att inleda ett samarbete med Telge 

återvinning som har påbörjat ett arbete för att skapa förutsättningar för att 
kunna uppfylla kommande krav, och samtidigt utveckla nya kommersiella 
lösningar som bygger på regional samverkan. 
 

 
___________ 
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§ 64     
 

Nuvarande reningsverk 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar: 
• Slutbesiktning på ombyggnationen sker den 21 november 
• Verksamheten ser en direkt positiv effekt av ombyggnationen 
• Kommande komplettering av ventilationen för att förbättra lukten i 

närområdet (likt den lösning som gjorts för reningsverket i Vagnhärad). 
• Ansökt om förlängt tillstånd till den 30 juni 2028, yttrande inskickat till 

domstol den 13 oktober.  
 
___________ 
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§ 65     
 

Överföringsledning 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar: 
• Fortsatt samarbete med Telge Nät. En avsiktsförklararing rörande 

samarbetet har tecknats. Ett skarpt avtal beräknas kunna tecknas runt 
årsskiftet. 

• Styrgruppsmöte inom kort, kommer behandla sträckningen. 
 
___________ 
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§ 66     
 

Övrig information från kontoret 

• Tofsö  
Underlag som länsstyrelsen begärt in från kommunen har överlämnats. 
Avtal med nuvarande leverantör av utrustning har gått ut. Ny upphandling 
väntar, och en omstart av projektet.  

• Skyddsjakt skarv 
Kommunen behjälplig till golfklubben och samfällighet på Uddby som 
ansökt om att ta ner skarvbon. 

• Personal 
Gruppchef VA/Renhållning slutar den 14 oktober. Rekrytering pågår. 

• Driftavtal VA 
Upphandlingen har överklagats.  
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§ 67     TSN 2022/1 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

 
 
 
 
 
 
 
Forts. 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
Ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

140488
024000
047683 

5.20 Undanröjning av felaktig 
parkeringsanmärkning 

2022-06-13 Christoffer Eriksson 
Gruppchef 

140488
024000
047485 

5.20 Undanröjning av felaktig 
parkeringsanmärkning 

2022-06-13 Christoffer Eriksson 
Gruppchef 

140488
024000
051982 

5.20 Undanröjning av felaktig 
parkeringsanmärkning 

2022-07-01 Christoffer Eriksson 
Gruppchef 

2022/20 4.5 Tilldelning i upphandling av 
entreprenadarbeten Nytt 
demensboende Ängsgården 

2022-06-30 Ulf Hagstedt 
Teknisk chef 

 3.3 Omdisponering av medel 
från investering 
busshållplats Hagaberg 
(81024) samt investering 
GC-åtgärder (81026) till 
GC-väg Öbolandet (81014) 

2022-09-07 Kerstin Tibbling  
Produktionschef  

 1.1 Val av dataskyddsombud 2022-08-26 John Carlsson, 
ordförande 

 1.9 Samverkansavtal gällande 
hållplats Fabriksvägen, väg 
219. 

2022-10-05 Kerstin Tibbling, 
Produktionschef 
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Forts. § 67 
 
 
 

 
Förteckning över beslut om avtal torghandelsplats fattade av teknik- och 
servicekontoret/delegat under perioden 2022-05-05 – 2022-10-05. 
 
Förteckning över beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade fattade av 
teknik- och servicekontoret/delegat under period 2022-04-21 – 2022-10-03. 
 
 
 

 3.3 Omdisponering av medel 
från investering VA 
investeringsreserv (86000) 
investering Åtgärder 
ovidkommande vatten   
(81026) samt ÖL 
himmelfjärdsverket 
(86023) Stensundsvägen 
(86024)  till  Uppgradering 
Trosa Arv (86020) 

2022-10-06 Ulf Hagstedt 
Teknisk Chef 

 3.3 Omdisponering av medel 
från Tofsö (86006) till Ny 
vattenledning Trosa 
Vattentorn (86018) 

2022-10-06 Ulf Hagstedt 
Teknisk Chef 
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§ 68     TSN 2022/2 
 

Anmälningsärenden 

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Laga kraft 
- Översiktsplan för Trosa kommun 
 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 - Beslut, 2022-05-09. Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet för Trosa 
avloppsreningsverk inom fastigheten Världens ände 1 i Trosa kommun. Tillståndet 
ges till och med den 31 december 2026.  
 
Förvaltningsrätten i Linköping 
- Föreläggande, 2022-06-20. Domstolen har fått in en ansökan om prövning av 
upphandling av drift- och anläggningsentreprenad VA.  
 
___________ 
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§ 69      
 

Övriga frågor 

Anders Lindblad (S) har ställt frågor till kontoret om med vilken frekvens 
provtagningar i reningsverk sker, samt resultatet från senaste provtagningen. 
Kontoret redovisar svaren. 
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