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Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-16:55

Beslutande

Enligt forteckning

Övriga deltagande

Helen Lott, gatu- och parkchef §§ 64-66
Tomas Johansson, centrumutvecklare §§ 64-66
Markus Walestrand, trafikplanerare §§ 64-66
Ilona Gisleskog, controller §§ 64-66
Tom Grundell, fastighetschef §§ 64-66
Claes Pile, hållbarhetsstrateg §§ 64-66
Madeleine Rietschel, tf. kanslichef §§ 64-66
Ludvig Lagerkranz, sekreterare §§ 64-66
Tommy Lundqvist, (C)
Sara Yousef, kommunstyrelsekontoret
Eva Kutscher, kommunstyrelsekontoret

Utses att justera

Henrik Hedensiö

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsekontoret den 12 december 2016
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TKN § 64

Val av justerare
Beslut
Henrik Hedensiö (M) och ordföranden Berit Jansson (C) justerar dagens
protokoll.
Justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret den 12 december 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TKN § 65

Närvarorätt för Tommy Lundqvist (C)
Ärendet anmäls vid dagens sammanträdande.

Beslut
Teknik- och klimatnämnden medger rätt for Tommy Lundqvist (C) att närvara
vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Tommy Lundqvist har föreslagits som ny ordförande i Teknik- och klimat
nämnden. Kommunfullmäktige har emellertid ännu inte fattat beslut i frågan.
Av denna anledning behöver arbetsutskottet fatta beslut om hans rätt att när
vara.

Underlag för beslut
Diskussion vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - att Teknik- och klimatnämnden medger rätt för Tommy
Lundqvist (C) att närvara vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Berit Janssons yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons yrkande.
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105

Information
1. Hona Gisleskog redogör för dels månadsrapport per oktober 2016, dels de
taljbudget för år 2017.
2. Gata- och parkchefen Helen Lott, Markus Walestrand, trafikplanerare vid
gata- och parkavdelningen samt Tomas Johansson, centrumutvecklare vid
Norrtälje handelsstad, redogör för genomförd test med besöksräkning. Syftet
med besöksräkning är att ge ett mer konkret underlag for politiska beslut om
hur exempelvis stadskärnan kan utvecklas, hur den kan göras tryggare och
mer attraktiv. Informationen kan även användas som underlag för beslut om
framtida etablering av företag och verksamheter. Besöksmätning används
framgångsrikt i andra städer, t.ex. Västerås och Gävle.
3. Tom Grundell, fastighetschef, redogör for fastighetsavdelningens syfte och
uppdrag, vilka framtidsvisioner som finns för avdelningen samt vilka stora
utmaningar som väntar. Tom redogör även för de goda resultat som fastighetsavdelningen har uppvisat.
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Dnr KLMN 16-372 042

Månadsrapport per oktober 2016 för Teknik- och klimatnämnden
Beslut
Teknik- och klimatnämnden, som tagit del av månadsrapport per oktober 2016,
tackar för densamma och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämndens prognos för 2016 avviker positivt med 15 429
tkr. I årsredovisningen kommer det att föreslås att täcka VA-verksamhetens
underskott delvis med överskott från tidigare år med preliminärt 6 084 tkr.
Överskottet för Renhållningskollektivet, exklusive intäkter från affärsverk
samhet, kommer i årsredovisningen föreslås att avsättas till kommande års re
sultatutjämning med preliminärt 3 000 tkr. De totala intäkterna för 2016 pro
gnostiseras vara 4 094 tkr högre än budget och de totala kostnaderna 11 335 tkr
lägre än budget.

Underlag för beslut
Kommun styrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-11-14 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-11-22, § 52.

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:
Ekonomiavdelningen strategistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-372 042

Verksamhetsplan för Teknik- och klimatnämnden
Henrik Hedensiö, Jens Andersson, Susanne Lippert och Ove Eriksson, samt
liga (M), deltar inte i beslutet.

Beslut
Teknik- och klimatnämnden antar Verksamhetsplan 2017-2019 med uttalandet
att det i tjänsteutlåtanden fortsättningsvis ska framgå vilka lokala eller centrala
klimatmål som ärendet avser samt att språkliga redaktionella ändringar genom
fors i verksamhetsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden har definierat mål och resultatmått som
har sin bäring i kommunfullmäktiges övergripande mål 2017-2019.
Teknik- och klimatnämnden har formulerat betydelsen av kommu
nens värdegrund for nämndens verksamheter.
Samhällsbyggnadsprocess ska fortsätta utvecklas under planeringsperioden. En samlad samhällsbyggnadsprocess ska ge kommunen
effektivitet i arbetet, tydliga och väl underbyggda beslutsunderlag
till politiken samtidigt som invånare, näringsliv och exploatörer ska
uppfatta organisationen professionell och transparent.
Befolkningsprognosen visar en ökning av befolkningen för planeringsperioden. Teknik- och klimatnämndens verksamheter har en
viktig roll att leverera fungerande infrastruktur när befolkningen
ökar och nya bostadsområden byggs.
Investeringar som får driftkonsekvenser för nämndens verksamheter
beslutas och ingår i Kommunstyrelsens verksamhetsplan.
Renhållningsverksamheten finansieras via taxekollektivet. Införan
det av ett nytt insamlingssystem planeras under planeringsperioden.
Taxehöjningarna för perioden föreslås med 2-4% årligen.
VA-verksamheten finansieras till stor del av taxekollektivet samt via
skattefinansiering. De stora investeringarna i VA medför stor ökning

jsterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KLMN 16-372 (forts)

av kapitaltjänstkostnaderna och trots skattefinansieringen beräknas
förbrukningsavgiftema öka med ca 12% årligen.
Under planeringsperioden sker stora investeringar även i Norrtälje
hamn samt bygget av en ny skola och en brandstation som kommer
att påverka verksamheternas kostnader och intäkter for Gata/Park
och lokalförsörjningen. Intemhyroma ökar med ca 3% årligen.
Under planeringsperioden sker en rad stora verksamhetsförändring
ar. Ägar-, drifts- och underhållsansvaret för gatubelysningen övergår
från nätägare Norrtälje Energi AB till kommunens regi under 2017.
Flera stora upphandlingar för driftentreprenader kommer att ske för
Gata/Park, Renhållningen samt Lokalförsörjningen. Verksamheterna
planerar utforma upphandlingar på ett sätt som gör driftförvaltning
en effektivare.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-11-14 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-11-22, § 53.

Förslag till beslut på sammanträdet
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att det
i tjänsteutlåtanden fortsättningsvis framgår vilka lokala eller centrala klimat
mål som ärendet avser samt att språkliga redaktionella ändringar genomförs i
verksamhetsplanen.

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

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen strategistaben

Utdragsbestyrkande
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2016-12-06

Dnr KLMN 16-716 214

Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteren Alen, Gråalen och Rö
dalen, fastigheten Alen med flera i Norrtälje stad
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar uttala att:
1. De är tillfredsställda över det miljö- och klimattänk som finns i detaljplan
för kvarteren Alen, Gråalen och Alen, fastigheten Alen med flera, i Norrtälje
stad.
2. Nämnden vill att Atkins utredning för PM Trafik i ärendet beaktas.
3. Hänsyn ska tas till planområdets behov av elförsörjning för laddstolpar för
eldrivna fordon.
Reservationer
Henrik Hedensiö, Jens Andersson, Susanne Lippert och Ove Eriksson, samt
liga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplan är att i en planprocess pröva utvecklingen av om
rådet för bostadsändamål och centrumverksamheter. Planförslaget redovisar tre
bostadskvarter som var för sig omsluter en innergårdsmiljö. Mellan kvarteren
sammankopplar lokalgatorna Vegagatan i norr med Pilgatan i söder. I strate
giska lägen föreslås centrumverksamhet i bottenvåning. Totalt redovisas cirka
400 hyreslägenheter. Området försörjs med kommunal infrastruktur.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-11-09 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-11-22, § 54.

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkanden
Berit Jansson (C) - bifall arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att
Atkins utredning for PM Trafik beaktas.
Justerandes sign
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Dnr KLMN 16-716 214 (forts)

Henrik Hedensiö (M)
- (a) i första hand att ärendet återremitteras.
- (b) i andra hand: avslag till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut, med
anledning av att förslaget innehåller för få p-platser och för smala gator vilket
påtalats i utredningarna från WSP och Atkins, vilka utgör bilagor i ärendet.

Beslutsgång
Beslutsgång fl)
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller behand
las vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att ärendet ska
behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsgång (2)
Ordföranden ställer proposition på Berit Janssons yrkande och Henrik Hedensiös andrahandsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Berit Janssons
yrkande.

Beslutet skickas till:
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsdirektör
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr KLMN 16-712 056

Investering - Hjullastare till Häverö avfallsanläggning
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår kommunstyrelsen att anslå 2 200 tkr för
inköp av en stycken hjullastare till Häverö avfallsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsavdelningen föreslår att investeringsmedel anslås till inköp av en
stycken hjullastare till Häverö avfallsanläggning. Häverö avfallsanläggning tar
emot ca. 10 000 ton avfall som sorteras och lastas om i olika containrar med
hjälp av bl.a. en hjullastare. Orsak till investeringen är att den nuvarande hjul
lastaren är 14 år gammal. Den börjar bli utsliten och under året kommer att be
höva repareras till en kostnad som överstiger hjullastarens värde, cirka 250275 000 kr, varav akuta åtgärder behöver göras som ger en kostnad på cirka
100 000 kr. Kostnaden för en ny hjullastare är beräknad till max 2 200 tkr. Ef
ter beslut om investeringsmedel kommer en upphandling att ske. Upphandling
en kommer att inriktas mot senaste miljöklassning. Den nuvarande ordinarie
hjullastaren som ska ersättas kommer att tjänstgöra som reservmaskin på samt
liga kommunens avfallsanläggningar och återvinnings-centraler. Den nuva
rande reservmaskinen på Salmunge kommer att avyttras.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2016-10-21 med bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-11-22, § 55.

Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Hedensiö (M) med instämmande av Berit Jansson (C) - bifall arbetsut
skottets 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:
Samhällsbyggnadsdirelctör

Justerandes sign
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Dnr KLMN 16-005 002

Anmälan av delegationsbeslut 2016
Delegationsbeslut enligt bilaga 1-4 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga 1
Delegat: Rok Ogrin
a. 14 ärenden om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, dm KLMN 16-178.
d. 3 ärenden om lokala trafikföreskrifter om parkering, dm KLMN 16-179.
e. 3 ärenden om lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera, dm KLMN 16179.
f. 2 ärenden om dispens från trafikföreskrift, dm KLMN 16-616 och KLMN
16-679.
Bilaga 2
Delegat: Jan Paymer
1 ärende om upphandling av Fallskydd, Renhållningsavdelningen, dm KLMN
16-758.
Bilaga 3
Delegat: Anders Gelander
a. 1 ärende om gemensamhetsanläggning Söderby-Norrby GA:3, dm KLMN
16-741.
b. 1 ärende om gemensamhetsanläggning Marö GA:2, dm KLMN 16-356.
Bilaga 4
Delegat: Liselott Danell
a. 11 ärenden om schakttillstånd enligt förteckning 2016-10-05-2016-10-31,
dm KLMN 16-05.
b. 19 ärenden om schakttillstånd enligt förteckning 2016-09-05-2016-09-29,
dm KLMN 16-05.
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TK N § 72

Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Program till detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Bålbroskogen,
i Rimbo församling, 2016-11-18, dnr 16-761.
Program till detaljplan för del av fastigheten Håmacka 1:1 i Estuna och Söderby-Karls församling, 2016-11-11, dnr 16-749.
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