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§ 2 Information om Driftenheten och 
Arbetsmarknadsenheten, AME 

 

§ 3 Startbeslut avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde TSN 2014/50 

§ 4 Startbeslut projekt Vagnhärad TSN 2017/5 

§ 5 Utökad investeringsram för förbättrad tillgänglighet 
på Vagnhärads torg 

TSN 2017/7 

§ 6 Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun TSN 2017/6 

§ 7 Skolbyggnad till Skärlagskolan i Trosa TSN 2017/8 

§ 8 Tillägg till teknik- och servicenämndens 
delegeringsordning  

TSN 2015/7 

§ 9 Redovisning av delegationsbeslut TSN 2017/1 

§ 10 Anmälningsärenden TSN 2017/2 
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§ 1 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
 
___________ 
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§ 2  
 

Information om Driftenheten och Arbetsmarknadsenheten, 
AME 

Produktionschef Cecilia Högberg och driftchef Kerstin Tibbling visar lokalerna och 
presenterar verksamheten inom driftenheten och arbetsmarknadsenheten, AME. 
Sedan den nya organisationen inom kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret 
trädde i kraft finns nu båda verksamheterna på Industrigatan 6.  
___________ 
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§ 3 TSN 2014/50 
 

Startbeslut avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
 
att uppdra kontoret att verkställa alternativ 1 – Lokal lösning med kretslopp i fokus 
med systemlösning C  
 
Teknik- och servicenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att minska avsatt investeringsbudget för Tofsö till totalt X mnkr och att X mnkr 
avsätts år 2017 och X mnkr år 2018.  
___________ 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har förelagt Trosa kommun att tillse att en allmän avloppsanläggning, 
gemensam för alla fastigheter inom Tofsö, kommer till stånd med kommunen som 
huvudman. Tekniska enheten och Samhällsbyggnadskontoret har utrett tänkbara 
lösningar för att med Trosa kommun som huvudman bygga avloppsanläggning på 
Tofsö.  

Alternativ 1 – Lokal lösning med kretslopp i fokus 

Alternativ 2 – Överföringsledning 

Alternativ 3 – Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö 

Alternativ 4 – Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk 

Teknik- och servicenämnden fattade den 21 juni 2016 beslut om att gå vidare med 
och utreda och klarlägga främst de juridiska frågorna av alternativ 1 – Lokal lösning 
med kretslopp i fokus och systemlösning C där KL-vattnet samlas i tank för varje 
fastighet och BDT- vattnet renas i ”burkmarkbäddar” för varje fastighet. 
 
Kontoret har sedan dess utrett de juridiska aspekterna med hjälp av SKL:s 
chefsjurist, inhämtat yttrande för miljökontoret, efterfrågat eventuella synpunkter 
från länsstyrelsen, hört samfälligheten och inlett dialog och förhandling rörande 
omhändertagande av slammet. Förslaget har kompletterat med en preliminär kalkyl 
och en tidsplan för genomfarande av uppdraget.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-01-24 
– PM Startbeslut avloppslösning Tofsö fritidshusområde, 2017-01-24 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 TSN 2017/5 
 

Startbeslut projekt Vagnhärad 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
 
att uppdra kontoret att gå vidare med upphandling för genomförande av 
investeringsprojektet Skolgården Hedeby/Fornby enligt redovisade underlag. 
  
att uppdra kontoret att gå vidare med upphandling för genomförande av 
investeringsprojektet Trafiksäkerhet utanför Safiren enligt redovisade underlag. 
 
att uppdra kontoret att gå vidare med upphandling för genomförande av 
investeringsprojektet Lekpark Safiren enligt redovisade underlag. 
 
att uppdra kontoret att gå vidare med upphandling för genomförande av 
investeringsprojektet Utegym Vagnhärad enligt redovisade underlag. 
 
Teknik- och servicenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka investeringsbudgeten för projektet Trafiksäkerhet utanför Safiren med  
X tkr år 2017.  
___________ 
 
Ärendet 
I gällande budget har investeringsmedel avsatts för projekten Skolgården 
Hedeby/Fornby, Trafiksäkerhet utanför Safiren, Lekpark Safiren samt Utegym 
Vagnhärad. Projekten samordnas för genomförande under 2017.   
 
Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret har tillsammans med elever, lärare och 
rektorer från Hedeby- och Fornbyskolan arbetat fram ett förslag till ny och 
anpassad skolgård. I korthet kommer flera grönytor att lyftas in på skolgården, 
nuvarande parkering vid Hedebyhallen flyttas ur skolgårdsområdet, angöring för 
hämtning och lämning av barn och elever förbättras. En del befintlig utrustning 
kommer att rustas upp. I övrigt kommer skolgården kompletteras med bland annat 
sittplatsområden, linbana, studsmattor, hinderbana, klätterlek och pingisbord.  
 
I arbetet med trafiksäkerhetsprojektet för centrumvägen har kontoret identifierat 
möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser samt ett bättre gaturum genom att 
investera i längsgående parkering på båda sidor vägen. Detta inrymdes inte i 
projektets förkalkyl. 
 
Inför utvecklingen av lekplatsen mitt emot Safiren har förslag och önskemål på 
utveckling och förbättring inhämtats från kommuninvånarna via förslagslådor.   
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Forts. § 4 
 
Med avstamp i de förslag som inkom kommer lekplatsens belysning förbättrats, 
kompletteras med fler bänkar/sittplatser, utrustas med en babygunga, klätterlek 
samt en större rutschkana.    
 
Trosa kommun har i nuläget anlagt två utegym. Nu ska det tredje komma på plats. 
Kontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut om att det tredje 
utegymmet placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren då det är en placering 
som kan komma många till del. Föreslagen utrustning innebär att det även blir en 
tredje version/ variant av gym. Teknik- och servicenämnden fattar beslut om 
upphandlingen och genomförandet. 
 
  
Ärendets beredning 
– Illustrationsplan, 2017-02-02 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-01-24 
– Ritningsutkast 

1. L-01 1-1 Helheten skolgård väg 
2. L-18 1-2 Skolgården kring Fornby 
3. L-18 1-6 Skolgården Qulan och mitten ytan  
4. L-18 1-4 Hedeby och Entre 
5. L-16 1-6 Parkering – skolgård 
6. L-16 1-7 Centrumvägen vid Hedebyhallen 
7. L-16 1-8 Centrumvägen Safiren  
8. L-16 1-9 Centrumvägen – parkering Vårdcentralen 
9. Kartbild Safiren Lekplats och gym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kultur – och fritidsnämnden   
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§ 5 TSN 2017/7 
 

Utökad investeringsram för förbättrad tillgänglighet på  
Vagnhärads torg  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår  
Kommunstyrelsen besluta 
 
att år 2017 utöka Teknik- och servicenämndens investeringsbudget med X tkr för 
en investering i förbättrad tillgänglighet av Vagnhärads torg. 
___________ 
 
Ärendet 
För att förbättra flödet på Vagnhärads torg föreslås en breddning av torgytan 
mellan parkeringsplatserna från nuvarande 4,80 meter till 7,0 meter. Detta 
möjliggörs genom att flytta västra sidans trädplantering och belysning till 
nuvarande parkeringsplatser. Förändringen minskar inte antalet parkeringsplatser 
utan nya skapas i västra och östra parkeringsytan. 
 
Projektet har kostnadsberäknats till X tkr och handlarna vid torget har fått 
möjlighet att framföra synpunkter på och är informerade om förslaget. 
 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg samt gatu- och 
parkingenjör Christoffer Eriksson, 2017-01-23 
– Ritning Vagnhärads torg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 6 TSN 2017/6 
 

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
 
att Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 
På Byggvägens västra sida mellan Bråtagatan och Byggvägen 1B får fordon inte 
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller 
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 
________ 
 
Denna författning träder i kraft den 6 februari 2017. 
 
Ärendet 
I projekteringen av Byggvägen bedömdes att västra sidan inte var lämplig för 
parkering på grund av dess utformning. Allmänna parkeringsplatser för exempelvis 
besökare finns längre in i området. Polisen har 2016-12-27 inget att erinra mot 
förslaget. 
 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg samt gata- och 
parkingenjör Christoffer Eriksson, 2017-01-23 
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§ 7 TSN 2017/8 
 

Skolbyggnad till Skärlagskolan i Trosa  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
 
att genomföra projektet med uppförande av ny skolbyggnad på Skärlagskolan 
enligt humanistiska nämndens förslag: Skolpaviljongen behöver innehålla tre 
lektionssalar, tre grupprum, toaletter och entré. Byggnaden ska klara upp till 90 
personer i samtidig skolverksamhet och kunna tas i drift till läsårsstart hösten 
2017. 
 
att uppdra till förvaltningen att påbörja utredning av hur en fortsatt successiv 
utbyggnad och anpassning av Skärlagskolan kan genomföras med målet att skolan 
kan rymma upp till 330 elever från 2020. 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun har en positiv befolkningstillväxt. Antalet barn i skolålder kommer 
att öka de närmaste åren. Lokalstyrgruppen bedömer att behovet av skollokaler 
successivt ökar i Trosa och Vagnhärad de närmaste åren för att stadigt nå en nivå 
över tillgänglig kapacitet idag.  
 
För att säkra tillgången till skollokaler i Trosa föreslås att Skärlagskolan successivt 
behöver växa till en skola med kapacitet att ta emot upp till 330 barn 2020 och 
framåt. Lokalstyrgruppen föreslår en första byggnadsetapp våren 2017 på 
Skärlagskolan som omfattar tre lektionssalar med grupprum och toaletter. 
 
Ärendet har hanterats av humanistiska nämnden den 24 januari 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nämnden diskuterar formuleringen av det i tjänsteskrivelsen föreslagna beslutet 
och enas om följande omformulering i syfte att förtydliga beslutets innebörd: 
 
att genomföra projektet med uppförande av ny skolbyggnad på Skärlagskolan 
enligt humanistiska nämndens förslag: Skolpaviljongen behöver innehålla tre 
lektionssalar, tre grupprum, toaletter och entré. Byggnaden ska klara upp till 90 
personer i samtidig skolverksamhet och kunna tas i drift till läsårsstart hösten 
2017. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt nytt förslag till beslut. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt nytt förslag. 
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Forts. § 7 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-01-26 
– Protokollsutdrag Humanistiska nämnden 2017-01-24, § 8 
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2017-01-10 
 
 
Kopia till: 
Humanistiska nämnden  
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§ 8 TSN 2015/7 
 

Tillägg till teknik- och servicenämndens delegeringsordning  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden beslutar 
att delegera till produktionschef samt vidaredelegera till fastighetsingenjör att 
besluta om ansökan om tillstånd till skyddsjakt. 
___________ 
 
Ärendet 
I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstemän nämnden har gett rätten 
att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När beslutanderätten är 
vidaredelegerad till annan tjänsteman är det för att det är på den nivå beslutet är 
lämpligt att tas. 
 
Sedan nämnden reviderade delegeringsordningen den 8 december 2016 har det 
uppmärksammats att delegeringsordningen saknar uppgifter om vem som har rätt 
att ansöka om tillstånd till skyddsjakt. Därför föreslås att nämnden delegerar till 
produktionschef samt vidaredelegerar till fastighetsingenjör att besluta om detta. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och nämndsekreterare 
Emma Svedin, 2017-01-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen 
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§ 9 TSN 2017/1  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 

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

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

 2.2 Anställning servicepersonal 2016-12-16 Kerstin Tibbling, 
Driftchef 

 1.10 Överklagan av beslut om 
avslag på ansökan om 
tillstånd för äggprickning 
samt skyddsjakt på skarv 

2017-01-20 Cecilia Högberg, 
produktionschef 

 
Delegat: Cecilia Högberg, produktionschef 
– Dispens för bred och tung transport, löpnummer 15-18, period 2016-10-04 – 
2016-11-22. 
– Tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal trafikföreskrift, löpnummer 
201615, 2016-09-20 
 
Delegat: Azam Forsberg, teknisk chef 
– Tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal trafikföreskrift, löpnummer 
201613, 201614 och 201616, perioden 2016-11-24 – 2016-12-04 
– Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2016-067 – 2016-076, period 
2016-11-23 – 2016-12-20. 
– Bidrag till enskilda vägar/vägföreningar, löpnummer 1-3, 2016-12-19. 
 
Delegat: Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör. 
– Upplåtelse av allmän platsmark, löpnummer 47-56 period 2016-09-20 – 2016-
11-24. 
– Schakttillstånd, löpnummer TKSCH2016030-TKSCH2016052, period 2016-09-22 
– 2016-12-13. 
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§ 10 TSN 2017/2 
 

Anmälningsärenden 

 
Kommunfullmäktige 
– Beslut 2016-11-30, § 102. Revidering av budget 2017 för Trosa kommun. 
 
Rådet för personer med funktionsnedsättning  
– Protokoll 2016-11-28. 
 
Trafikrådet 
– Protokoll 2016-12-07. 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
 – Ansökan 2016-10-25. Tillstånd till skyddsjakt på skarv. 
 – Beslut 2017-01-03. Tillstånd till skyddsjakt på skarv. 
 – Överklagan 2017-01-20. Tillstånd till skyddsjakt på skarv.  
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