SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-17

Teknik- och klimatnämnden

§117

Dnr TKN 2020-727

Extrainsatt nämndmöte januari 2021
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar:
1. Genomföra ett extrainsatt möte den 19 januari 2021.
2. Ge i uppdrag till kommunstyrelsekontorets kansli att förbereda detta möte.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att möjliggöra en smidig process för den kommande bolagiseringen av VA- och
renhållningsverksamheterna har behovet uppstått av att teknik- och klimatnämnden kan fatta beslut i
ärenden som rör bolagiseringen under början av 2021. Därför föreslås ett extrainsatt möte
genomföras den 19 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjut extra TKN januari 2021

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontorets kansli
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-11-10
Diarienummer: TKN 2020-727

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Mats Boman
Nämndsekreterare
Mats.boman@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämnden

Extrainsatt möte för teknik- och klimatnämnden
januari 2021
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar :
1. Genomföra ett extrainsatt möte den 19 januari 2021.
2. Ge i uppdrag till kommunstyrelsekontorets kansli att förbereda detta möte.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I syfte att möjliggöra en smidig process för den kommande bolagiseringen av VA- och
renhållningsverksamheterna har behovet uppstått av att teknik- och klimatnämnden kan fatta beslut i
ärenden som rör bolagiseringen under början av 2021. Därför föreslås ett extrainsatt möte genomföras
den 19 januari 2021.
Beskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att VA- och renhållningsverksamheterna ska vara
bolagiserade den 31 mars 2021 (KS 2020-857). För att möjliggöra att den pågående
bolagiseringsprocessen fortlöper enligt plan finns ett kommande behov av att teknik- och
klimatnämnden kan fatta beslut i ärenden som rör bolagiseringen under början av 2021. Därför
föreslås ett extrainsatt TKN-möte genomföras den 19 januari 2021. På grund av närheten till jul- och
nyårsuppehållet föreslår förvaltningen att inget utskottsmöte genomförs innan det föreslagna
nämndmötet.
Lagkrav
Kommunallag (2017:725) 6 kap. 23 §
”Tidpunkt för sammanträden
Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs.”
Koppling till gällande styrdokument
Teknik- och klimatnämndens reglemente, gemensam A-del §11 ”Nämnden har rätt att besluta om att
ärenden kan tas upp för behandling utan föregående beredning i utskott.” (KS 2020-837)
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ett extrainsatt möte medför inga större ekonomiska kostnader, medan fördröjningar i
bolagiseringsprocessen tros kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.
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Förvaltningens analys och slutsatser
För att möjliggöra att den pågående bolagiseringsprocessen fortlöper enligt plan finns ett kommande
behov av att teknik- och klimatnämnden kan fatta beslut i ärenden som rör bolagiseringen under
början av 2021. Om inte det extrainsatta mötet genomförs kan risken öka att delar av processen kan
fördröjas, till nackdel för kommunen samt dotterbolaget.

Tidplaner
Beslut är planerat att fattas vid teknik- och klimatnämndens möte den 17 november 2020.
Bolagiseringen ska vara genomförd den 1 mars 2021.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör.
Tekniska kontoret

Mikael Forssander
Avdelningschef
Kommunstyrelsekontorets kansli

Bilagor
Inga bilagor.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontorets kansli
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