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TKN § 26
Ändring av föredragningslistan
Beslut
Nytt ärende om deltagande i Svenskt Vattens seminarium om kraven som
Vattentjänstlagen ställer på kommunerna att ordna vatten och avlopp tas upp
som ärende 14.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Beslut
Henrik Hedensiö (M) och ordföranden Berit Jansson (C) justerar dagens
protokoll.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 23 maj 2016.

Justerandes sign
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Dnr KLMN 16-001

105

Information
1. Rok Ogrin informerar om trafikljusen på Gustav Adolfs väg och Bergs
gatan samt mängden bilar som passerar denna korsning från sportcentrum
och Kvisthamra.
2. Rok Ogrin informerar om trafiksäkerheten i korsningen kustvägen (276)
och Görlavägen. Han informerar om antalet olyckor och skador som har
skett i korsningen under 2012-2015.
3. Tom Johansson redogör för planerade investeringar i gång- och cykelvägar
för 2016 om 1710 m och 2017 om 2 110 m.
4. Tom Johansson redogör för planerade investeringar i vattenpark m.m. för
Norrtäljeån mellan Kvamgårdsbron och Lilla bron vid Pelikan och
Öströms gränd. Åtgärderna syftar bl.a. till att säkerställa framtida säkerhet
vid höga och låga flöden samt ny gestaltning av området för tillgänglighet
och trygg miljö.
5. Tom Grundell och Dan Sjöberg informerar om åtgärder för objekt i lokal
banken. Tioåriga lokalstrategiplaner har upprättats tillsammans med
kommunens olika förvaltningar. I planerna tas upp olika typer av åtgärder.
Planerna kopplas även till lokalbanken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-265 206

Förslag till avfallstaxa att gälla från 1 oktober 2016
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till avfallstaxa att gälla från 1 okt 2016,
bilaga kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2016,
reviderat 2016-05-11.
2. Nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade förslag till avfallstaxa vid sammanträde
den 22 februari 2016, § 9 med hänvisning till yrkanden från (M) och (V).
Sammanfattningsvis föreslås avfallstaxan justeras för att styra mot bättre ar
betsmiljö för hämtningspersonal och minskad miljöbelastning. Avfallstaxan fö
reslås höjas med ca 1 % totalt framförallt på grund av ökade kostnader föran
ledda av utbyggnad av Salmunge deponi, start av återbruk på återvinningscentralerna samt indexuppräkningar.
Utformningen av taxan förändras till att delas upp i en grundavgift och en rör
lig avgift. Grundavgiften beräknas på antal hushåll och den rörliga avgiften
styrs av avfallsmängd och hämtningssätt. Detta medför att avgifterna kommer
skifta ganska mycket, några blir dyrare och några blir billigare. Några abonnemangstyper ändras, bland annat tas komposttaxan för tvåveckorshämtning
bort. De som haft komposttaxan för tvåveckorshämtning hänvisas till hämtning
var ijärde vecka.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-03-31 med bilagor,
reviderat 2015-05 11.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) - bifall kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Henrik Hedensiös
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Henrik Hedensiös yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Renhållningsavdelningen
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Dnr KLMN 15-359 452

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i
Norrtälje kommun
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.
Sammanfattning av ärendet
I utkastet till Norrtälje kommuns avfallsplan finns mål om ökad materialåter
vinning, vilket bland annat innefattar att matavfallet återvinns genom biologisk
behandling. Mot denna bakgrund har kommunstyrelse-kontorets renhållningsavdelning utrett olika alternativ för att samla in förpackningar, tidningar och
matavfall. Det alternativ som enligt renhållningsavdelningens mening bäst
uppfyller uppsatta mål är ett system med så kallad automatisk sortering med
fler fraktioner. Abonnenterna erbjuds möjlighet att sortera avfallet i påsar med
olika färg där färgen är definierad för respektive avfallsslag.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-15 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) med instämmande av Berit Jansson (C) - att ärendet
återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Henrik Hedensiös
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Henrik Hedensiös yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Renhållningsavdelningen
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Utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för Norrtälje kommun
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M),
Mattias Jones (M) deltar inte i beslutet.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar att ställa ut förslaget till nya
avfallsföreskrifterna under perioden 23 maj 2016 till och med
17 juni 2016.
Sammanfattning av ärendet
För vaije kommun måste det finnas en renhållningsordning som ska innehålla
två delar; föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Föreskrifterna
om avfallshantering ska reglera kommunens och kommuninvånarnas rättighet
er och skyldigheter i fråga om hantering av hushållsavfall. Föreskrifterna ger
riktlinjer och beskriver det ansvar som både kommun, verksamheter och en
skilda har i fråga om hantering av avfall.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-01 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Renhållningsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Begäran om uppehåll i avfallshämtning
Beslut
1.Teknik- och klimatnämnden beslutar att avvisa samtliga ansökningar om up
pehåll i avfallshämtningen år 2016, redovisade i kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande från den 31 mars 2016, med hänvisning till att ansökningarna
inkommit for sent.
2. Teknik- och klimatnämnden ger kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning i uppdrag att svara respektive fastighetsägare.
Reservation
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M) och Mattias
Jones (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 30 § i Norrtälje kommuns föreskrifter om avfallshantering för Norrtälje
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 2 april 2012, § 63, ska ansökan
om uppehåll i avfallshämtning lämnas in till kommunstyrelsekontorets renhållningsavdelning senast den 30 november före det avsedda året för uppehållet. I
samtliga fall har ansökningarna avseende år 2016, som redovisas i kommun
styrelsekontorets skrivelse från den 31 mars 2016 inkommit till kommunstyrel
sekontorets renhållningsavdelning efter detta datum.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-03-31 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 22.
Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) - avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Berit Janssons yrkande och Henrik Hedensiös yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Renhållningsavdelningen
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Dnr KLMN 16-268 350

Yttrande över förslag till VA-plan för Norrtälje kommun 2016
Beslut
Teknik- och klimatnämnden uttalar att de inte har något att erinra över kom
munstyrelsekontorets förslag till VA-plan för Norrtälje kommun, daterat den 8
april 2016.
Reservation
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M) och Mattias
Jones (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Håkan Stolt (ROOP) delar moderaternas uppfattning beträffande beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, § 45 att upphäva ”Program
för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.1 samband med
upphävandet fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera programmet.
I ett förvaltningsövergripande arbete har en första version av VA-plan för
Norrtälje kommun tagits fram. I arbetet har ambitionen varit att säkerställa att
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyd
det för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den be
fintliga anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparent sätt samt
att uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov
av ny infrastruktur.
VA-planen kommer att uppdateras löpande och ambitionen är att den årligen
ska fastställas av kommunfullmäktige i samband med antagande av övriga pla
neringsförutsättningar för kommunens verksamhetsplan.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-08 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 23.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) - avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
om bifall och Henrik Hedensiös och Håkan Stolts yrkande om avslag finner att
nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
VA-avdelningen
Kommunstyrelsen
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Yttrande relaterat till hemställan från Bygg- och miljönämnden till kom
munfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lönsvik
och Radgärdet, Frötuna församling, Norrtälje kommun
Beslut
1.Teknik- och klimatnämnden avstyrker bygg- och miljönämndens hemställan
hos kommunfullmäktige daterad den 14 juni 2014, § 59 om verksamhetsom
råde för vatten och avlopp i Lönsvik och Radgärdet, Frötuna församling.
2. Teknik- och klimatnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger teknikoch klimatnämnden i uppdrag att möjliggöra samfälld VA-anslutning i rubrice
rat område.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-06-19, § 59 att hemställa hos kom
munfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lönsvik och
Radgärdet, Frötuna församling, Norrtälje kommun (BMN § 59, 2014-06-19,
Dnr 2014-726).
VA-huvudmannen är enligt § 6 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(vattentjänstlagen), skyldig att ordna vattenförsöijning eller avlopp i ett större
sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön. VA-avdelningen har därför inget att invända mot att inrätta ett verk
samhetsområde för vatten och spill för de fastigheter som omfattas av § 6. Fas
tigheterna i Lönsvik och Radgärdet kan dock i dagsläget inte anses omfattas av
villkoren i vattentjänstlagen, varför en utvidgning av verksamhetsområdet att
omfatta området Lönsvik och Radgärdet i dagsläget inte är aktuell.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07 med bilagor.
Bygg- och miljönämndens protokoll 2014-06-19, § 59.
Arbetsutskottets förslag tillbeslut 2016-04-26, § 24.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Henrik Hedensiös yr
kande och finner att nämnden beslutar enligt Henrik Hedensiös yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
VA-avdelningen
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Yttrande relaterat till hemställan från Bygg- och miljönämnden till kom
munfullmäktige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i FinstaKilen, Skederids församling, Norrtälje kommun
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M),
Mattias Jones (M) deltar inte i beslutet.
Beslut
1. Teknik- och klimatnämnden tillstyrker bygg- och miljönämndens
hemställan från den 10 december 2015, § 79.
2. Teknik- och klimatnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger teknikoch klimatnämnden i uppdrag att hantera utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp i Finsta-Kilen, Skederids församling, Norrtälje kommun i
enlighet med inlämnat förslag till VA-plan för Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden hemställde 2015-12-10, § 79 hos kommunfullmäk
tige om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Finsta-Kilen, Skederids
församling.
VA-huvudmannen är enligt § 6 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
skyldig att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. VAavdelningen har därför inget att invända mot att inrätta ett verksamhetsområde
för vatten och spill för de fastigheter i Finsta-Kilen som omfattas av § 6. Frå
gan vilka av fastigheterna i Finsta-Kilen som omfattas av lagen kommer att ut
redas i samband med planerad projektstart i enlighet med inlämnat förslag till
VA-plan.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2016-04-04 med bilagor.
Bygg- och miljönämndens protokoll 2015-12-10, § 79.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 25.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
VA-avdelningen
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Dnr KLMN 16-007 042

Delårsrapport 1 per mars 2016 för teknik- och klimatnämnden
Beslut
Delårsrapport 1 per mars 2016 för teknik- och klimatnämnden läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämndes prognos för 2016 avviker positivt med +2 895 tkr.
VA-verksamheten prognostiserar ett överskott om 2510 tkr samtidigt som öv
riga verksamheter ligger nära budget eller har ett litet överskott.
Enligt prognosen är tre av fyra styrtal för god ekonomisk hushållning helt upp
fyllda och ett styrtal kommer inte att bli uppfyllt. Detta tillsammans med en
positiv ekonomisk helårsprognos gör att god ekonomisk hushållning är upp
fyllt.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-22 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - att lägga delårsrapport 1 per mars 2016 för teknik- och
klimatnämnden till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen strategistaben
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Yttrande över ny bredbandsstrategi baserat på reviderat ITinfrastrukturprogam för Norrtälje stad
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M),
Mattias Jones (M) deltar inte i beslutet.
Beslut
Teknik- och ldimatnämnden uttalar att de inte har något att erinra mot försla
get.
Protokollsanteckning
Tommy Grönberg (SD) lämnar in en protokollsanteckning, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 mars 2016, § 72, remitterat rubri
cerade ärende till teknik- och klimatnämnden för yttrande.
Norrtälje stads bredbandsstrategi fastställer strategier och förhållningssätt inom
bredbandsområdet för Norrtälje kommun och dess kommunala bolag. Bredbandsstrategin är ett viktigt styrdokument för att nå målet att år 2020 bör 90
procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s synkront.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-04-06 med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23, § 72.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 27.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Wedberg (MP), Tommy Grönberg (SD) och Berit Jansson (C) - bifall ar
betsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-230 210 (forts.)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Mats Wedbergs,
Tommy Grönbergs och Berit Janssons yrkande och finner att nämnden beslutar
enligt yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Patrik Tömberg, bredbandssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-231 315

Yttrande på kommunstyrelsens remiss av parkeringsstrategi för Norrtälje
stad
Henrik Hedensiö (M), Ove Eriksson (M), Sten Arrenius (M),
Mattias Jones (M) deltar inte i beslutet.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden uttalar att:
1. Förslaget innehåller för mycket text och bör komprimeras.
2. Parkeringsplatser med möjlighet till snabbladdning av eldrivna fordon
föreslås tas med i förslaget.
3. Nämnden i övrigt inte har något att erinra mot förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har den 23 mars 2016, § 19 re
mitterat rubricerade ärende till teknik- och klimatnämnden för yttrande.
Parkeringsstrategi för Norrtälje stad har utarbetats tillsammans mellan kom
munen, stadens handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på
hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stads
kärna samt att ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på sikt
kan bidra till att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveckling. I
samråd med Handelsstaden och dess medlemmar föreslås att parkeringsavgift
införs i stadskärnan med undantag för att de 2-3 första timmarna är gratis. Ex
akt hur systemet bör utformas kommer behöva utredas.
Tillsammans med stadens exploatörer föreslås att bilparkeringstal för lägenhet
er i flerbostadshus ska beräknas utifrån befintligt bilinnehav. Det ska vara möj
ligt att få rabatt på parkeringstalet om exploatören genomför mobilitetsåtgärder, som till exempel goda cykelfaciliteter, cykelpool och bilpool.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Teknik-och klimatnämnden

TKN § 38

2016-05-17

22

Dnr KLMN 16-231 315 (forts)

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2016-04-13 med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-06-23, § 19.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26, § 28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - att teknik- och klimatnämnden uttalar att:
1. Förslaget innehåller för mycket text och bör komprimeras.
2. Parkeringsplatser med möjlighet till snabbladdning av eldrivna fordon
föreslås tas med i förslaget.
3. Nämnden i övrigt inte har något att erinra mot förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Erik L'Estrade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-005 002

Anmälan av delegationsbeslut 2016
Delegationsbeslut enligt bilaga 1-3 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Rok Ogrin
a. 2 ärenden om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dnr KLMN 16-178.
b. 2 ärenden om undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och
längd, KLMN 16-209 och KLMN 16-210.
c. 53 ärenden om förbud att parkera enligt förteckning 2016-03-30-2016-0425.
Bilaga 2
Delegat: Sigrid De Geyter
a . l ärende om ersättning för onyttigbliven enskild anläggning, KLMN 15-961.
b. 1 ärende om gemensamhetsanläggning, KLMN 16-182.
c. 2 ärenden om anläggningsavgift, KLMN 16-05.
d. 1 ärende om förlikningsavtal, KLMN 16-216
Bilaga 3
Delegat: Liselott Danell
32 ärenden om schakttillstånd enligt förteckning 2016-04-01-2016-05-03.
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Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-11, § 63 om värdegrund for Norrtälje
kommun. Dnr KS 16-381 003.
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Deltagande i Svenskt Vattens seminarium om kraven som vattentjänstlagen ställer på kommunerna att ordna vatten och avlopp
Ärendet anmäls vid dagens sammanträdande.
Berit Jansson (C) deltar inte i handläggningen av punkt 2 i detta ärende på
grund av jäv. Mats Wedberg (MP) tjänstgör som ordförande under punkt 2.
Beslut
1. Ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
2. Berit Jansson (C) ska delta i Svenskt Vattens seminarium om kraven som
vattentjänstlagen ställer på kommunerna att ordna vatten och avlopp, den 16
juni 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har en skyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen att ordna vattenför
sörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön. Tillämpningen av denna bestäm
melse har varit väldigt sträng och kommunerna har i rättspraxis bedömts ha
mycket långtgående skyldigheter.
De flesta kommuner har svårt att klara av de krav som lagstiftningen kräver
och därför vill Svenskt Vatten genom detta seminarium tydliggöra vilka krav
som ställs på kommunerna och de konsekvenser som regelverket medför för
kommunerna, fastighetsägarna och miljön.
Underlag för beslut
Inbjudan till Svenskt Vattens seminarium om kraven som vattentjänstlagen
ställer på kommunerna att ordna vatten och avlopp, den 16 juni 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde, (punkt 1)
Mats Wedberg (MP) - att Berit Jansson (C) ska delta i Svenskt Vattens
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seminarium om kraven som vattentjänstlagen ställer på kommunerna att ordna
vatten och avlopp, den 16 juni 2016. (punkt 2)
Beslutsgång
Ordföranden under punkt 1 ställer proposition på bifall eller avslag om ärendet
ska behandlas vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden under punkt 2 ställer proposition på bifall eller avslag på Mats
Wedbergs yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Mats Wedbergs
yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsekontoret
-Sara Yousef för vidare befordran till berörda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ludvig Lagerkranz
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sara Yousef
den 17 maj 2016 18:08
Ludvig Lagerkranz
VB: Protokollsanteckning från SD till protokollet

---- Ursprungligt meddelande----Från: Tom m y Grönberg [m ailto:tgronberg@ icloud.com ]
Skickat: den 17 maj 2016 18:06
Till: Sara Yousef
Ämne: Protokollanteckning!
Protokollanteckning!
SD, anser att utbyggnaden av fiber är av stor vikt.
Vi i SD har ingen direkt åsikt om vem som ska sköta utbyggnaden och hur!
Det viktigaste för oss är att det går FORT.
Det är inte acceptabelt att det tar ytterligare år innan fler medborgare kan koppla upp sig mot fiber.
Tommy Grönberg
Sverigedemokraterna

Skickat från min iPad
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