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§ 70 Godkännande av dagordningen  

§ 71 Internbudget 2023 för teknik- och servicenämnden TSN 2022/67 

§ 72 Överföringsledning  

§ 73 Nuvarande reningsverk  

§ 74 Samråd och utställning av kommunal 
Vattentjänstplan  

TSN 2022/66 

§ 75 Övrig information från kontoret  

§ 76 Sammanträdestider 2023 för teknik- och 
servicenämnden 

TSN 2022/64 

§ 77 Anmälan av delegationsbeslut TSN 2022/1 

§ 78 Anmälningsärenden TSN 2022/2 
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§ 70 
 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen och beslutar att 
sammanträdet är stängt när ärende 5 Samråd och utställning av kommunal 
Vattentjänstplan hanteras. 
 
___________ 
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§ 71     TSN 2022/67
   

Internbudget 2023 för teknik- och servicenämnden  

Beslut 
1. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till internbudget 2023 för teknik- 

och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter. 
2. Teknik och servicenämnden fastställer förslag till attesträtter 2023. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.  
___________ 
 
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden ska enligt anvisningarna fastställa verksamheternas 
internbudget.  
 
Teknik- och servicekontoret har utarbetat ett förslag till internbudget avseende 
skatte- resp. avgiftsfinansierade verksamheter för verksamhetsåret 2023 enligt 
uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats per 
verksamhet. Föreliggande internbudget är baserad på den av kommunfullmäktige 
fastställda totalbudgeten.    
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och ekonom Josefin 
Sandborg, 2022-11-29 
– Förslag till internbudget 2023 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade verksamheter.  
– Förslag till attestantförteckning 2023 för teknik- och servicenämndens 
verksamheter. 
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§ 72     
 

Överföringsledning 

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

samarbetet har tecknats.  
• Projektgrupp och styrgrupp.  
• Utvärdering av sträckningsalternativ.  
• Projektstatus.  
• Pågående och kommande aktiviteter.  
• Tidplan, dispenser och tillstånd, projektet beräknas vara klart i december 

2026.  
 

___________ 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(11) 
Teknik- och servicenämnden 2022-12-08 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 73     
 

Nuvarande reningsverk 

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om följande: 
• Beslut om förlängt tillstånd för Trosa reningsverk till den 30 juni 2028. 

Beslutet om det förlängda tillståndet har vunnit laga kraft.  
• Slutbesiktning av Trosa reningsverk den 21 november efter 

ombyggnationen.  
• Resultat av ombyggnaden. Ny ventilationsanläggning har satts in för att 

förbättra lukten i närområdet.  
 

___________ 
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§ 74     TSN 2022/66 
 

Samråd och utställning av kommunal Vattentjänstplan 

Beslut 
Tekniska enheten får i uppdrag att samråda och ställa ut den framtagna 
kommunövergripande Vattentjänstplanen. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Vattentjänstplanen innehåller viktiga underlag och styrdokument för att på kort och 
lång sikt säkerställa en hållbar VA-försörjning för kommunen. Vattentjänstplanen 
berör områden både innanför och utanför de kommunala verksamhetsområdena för 
samtliga vattentjänster. 
 
Tekniska enheten har förvaltningsövergripande arbetat med att ta fram den 
kommunala Vattentjänstplanen, sedan beslut togs i Teknik- och servicenämnden 
(Dnr 2021/5). 
 
Vattentjänstplanen består i sin helhet av: 

• VA –Översikt, ett beskrivande dokument om nuläge, omvärldsfaktorer, 
förutsättningar och framtida behov. 

• VA-Policy, ett strategiskt dokument gällande vägval för hantering av olika 
frågor, prioriteringar och politikens inriktning. 

• VA-plan, flera handlingsplaner för hantering framåt av Allmänt VA, Enskilt VA 
och Utbyggnadsplan. 
 

Den 22 juni 2022 fattade riksdagen beslut om ändringar i lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV 6§ a-d). Detta innebär bland annat att varje kommun ska ha en 
aktuell vattentjänstplan samt att ett förslag ska ställas ut för samråd och 
granskning under minst 4 veckor, för att den slutligen ska kunna antas i 
kommunfullmäktige. Dessa lagändringar träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
De förvaltningar som varit involverade i processen i framställningen av 
Vattentjänstplanen för Trosa kommun har varit resurser från bland annat 
kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, samhällsbyggnadskontoret och tekniska 
enheten.  
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt 2022-11-28.  
– Utkast till vattentjänstplan.  
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§ 75      
 

Övrig information från kontoret 

Produktionschef Kerstin Tibbling gör en resumé över mandatperioden 2019-2022. 
Nämnden får bland annat information om genomförda projekt utifrån kontorets 
verksamhetsområden: Fastighet, Gata och park, Driftenheten, Måltid, Vatten och 
avlopp samt Renhållning.  
 
Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar om följande: 

• Skyddsjakt skarv. Kommunen kommer vara behjälplig till golfklubben och 
samfällighet på Uddby som ansökt om att ta ner skarvbon. Den 12 
december påbörjas arbetet med att ta ner 1350 bon.  

• Åstrandsförskjutning i Kroka. Åtgärder påbörjas när nödvändiga tillstånd 
har erhållits.   
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§ 76     TSN 2022/64 
 

Sammanträdesplan 2023 för teknik- och servicenämnden  

Beslut 
Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2023. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Teknik- och servicenämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2023. Tiderna 
är anpassade efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Sammanträdestider: 
 

2023 Teknik- och 
servicenämnden 

  Kl. 15.00 
Januari  
Februari 9 
Mars 16 bokslut 
April 27 kvartal+budget  
Maj  
Juni 15 
Juli  
Augusti 31 
September   
Oktober 12 delår 
November  
December 7 

 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Emma Eklund, 2022-11-29 
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§ 77     TSN 2022/1 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

 
Förteckning över beslut om dispens för tung och bred transport fattade av teknik- 
och servicekontoret/delegat under perioden 2022-01-10 - 2022-11-29. 
 
Förteckning över beslut om schakttillstånd fattade av teknik- och 
servicekontoret/delegat under perioden 2022-06-14 – 2022-11-29. 
 
Förteckning över beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal 
trafikföreskrift fattade av teknik- och servicekontoret/delegat under perioden  
2022-07-01 – 2022-11-29. 
 
Förteckning över beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade fattade av 
teknik- och servicekontoret/delegat under period 2022-10-04 – 2022-11-28. 
 
Förteckning över beslut om upplåtelse av allmän platsmark fattade av teknik- och 
servicekontoret/delegat under perioden 2022-06-10 – 2022-11-29. 
 
 
 
 
 
 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
Ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

 3.3 Omdisponering av medel 
från investering utredning 
kajen utmed ån (82003) till 
trafiksäkerhetsåtgärder 
(81001) 

2022-10-14 Ulf Hagstedt 
Teknisk chef 

 2.2 Anställning av gruppchef 
VA/renhållning  

2022-11-25 Ulf Hagstedt  
teknisk chef  
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§ 78     TSN 2022/2 
 

Anmälningsärenden 

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2022-11-09 § 75. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Trosa kommun  
- Beslut 2022-11-09 § 76. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunal förtroendevalda i Trosa kommun. 
 - Beslut 2022-11-09 § 77. Fastställande av inkallelseordning för ersättare i 
nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026. 
- Beslut 2022-11-09 § 85. Val av ledamöter och ersättare i teknik- och 
servicenämnden 2023. 
- Beslut 2022-11-09 § 89. Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2022.  
- Beslut 2022-11-21. Åtgärdsplan med anledning av delårsrapport. 
 
___________ 
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