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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden
Plats och tid

2017-12-18

Gemaket, 2017-12-18, kl. 17:00 – 19:25

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Jarl Teljstedt (KD)
Sören Fridman (L)
Leif Janson (S)
Lisbeth Waern (M)
Klaus Dürhagen (MP)
Per Lindahl (C)
Lars Malmström (C), deltog under
föredragning men ej beslut § 68
Katarina Olofsson (SD), deltog under
föredragning men ej beslut § 68

Ingemar Hägg (L)
Harry Holmström (S)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Ida Brännström, Teknisk chef
Therese Eriksson, Enhetschef GataParkTrafik, § 68
Sven-Olof Näslund, Samordnare, § 68
Sara Bergkvist, Drifttekniker GataParkTrafik, § 68
Lena Berglund, Regionchef E ON, § 68

Utses att justera

Marcus Sköld (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-12-19
kl. 18:00

Paragrafer

§§ 62 – 70

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist
..................................................................

Ordförande

Catharina Andersson (S)
..................................................................

Justerare

Marcus Sköld (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-18

Datum för anslagsuppsättande:

2017-12-19

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

.....................................................................

Olle Nykvist

2018-01-09

Göran Boström, Samordnande byggledare E ON, § 68
Fredrik Nordahl, driftpersonal VA-enheten, § 68
Yuan Kong, personal Kretsloppscentralerna, § 68
Yunus Kücükgöl, personal Kretsloppscentralerna, § 68
Mats Rüden, Projektledare GataParkTrafik, § 68
Michael Weldai, Projektingenjör Projektstab Tekniska, § 68

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 62

2017-12-18

Budget 2018
Dnr TN 17/0354

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2018 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018.
_______________

Sammanfattning
Den 22 november 2017 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2018 med
budgetramar för samtliga nämnder (KF § 145).
Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 36 719 000 kronor för 2018
(exklusive avskrivningskostnader och nämndens omkostnader). Jämfört med
2017 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 3 670 000 kronor.
Därutöver fördelas budget för avskrivningar på respektive nämnd. Det innebär
att Tekniska nämndens budget därutöver justeras med ytterligare 13 700 000
kronor för 2018 vilket innebär att den totala budgetramen uppgår till
50 419 000 kronor.
Ramförändringen förväntas täcka volymökningar inom Gata, trafik, park och
GIS- och mät men ställer även krav på fortsatta effektiviseringar inom
verksamheterna verksamheten. Under 2018 förväntas ärendevolymerna vara
fortsatt stora inom samtliga verksamheter.
Under 2018 genomförs en organisationsändring då kart- och mätavdelningen
och GIS-funktionen bildar ny gemensamhet enhet under tekniska avdelningen.
Affärsverksamheterna inom avfall och Vatten- och avlopp är
avgiftsfinansierade enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat.
Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 27 000 000 kronor för
2018. Fortsatt viktiga satsningar är trygghetshöjande åtgärder, trafik- och
tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017
Kommunfullmäktiges beslut 22 november 2017 § 145 - Budget 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2018 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2017-12-18

Fortsättning § 62

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att
Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår
Tekniska nämnden återremitterar ärendet med medskick att
Måltal saknas på flertalet indikatorer vilket kraftigt försämrar
möjligheterna till uppföljning och utvärdering av målen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns förslag om återremiss och frågar om nämnden
ska avgöra ärendet idag, hon finner att så är fallet. Votering begärs och
genomförs där de som vill att ärendet ska avgöras direkt röstar Ja och de som
vill att ärendet ska avgöras vid ett senare sammanträde röstar Nej. Vid votering
lämnas 5 Ja-röster och 3 Nej-röster. Därefter frågar Ordförande om nämnden
kan bifalla kontorets förslag med sitt tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag till beslut med lagt tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Catharina Andersson (S)

X

Leif Janson (S)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Jarl Teljstedt (KD)

X

Per Lindahl (C)

X

Nej

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Sören Fridman (L)

X

Protokollsanteckning
Moderaterna deltar ej i beslutet.
Liberalerna deltar ej i beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-18

Fortsättning § 62
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 63

2017-12-18

Kontroll- och åtgärdsplan för Tekniska
nämnden
Dnr TN 17/0365

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2018 för Tekniska
nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Tekniska avdelningen har identifierat interna risker och genomfört en
riskanalys för sin verksamhet. Riskanalysen har legat till grund för det
Kontroll- och åtgärdsplan 2018 för Tekniska nämnden som
Samhällsbyggnadskontoret föreslår. Förslaget har tagits fram av Tekniska
chefen tillsammans med kontorschefen, kontorets utredare och kommunens
controller.
Kontroller och åtgärder föreslås inom följande områden.
•
•
•
•
•
•

Ärendehantering
Projektarbeten
Vattenförsörjning
Ekonomisk uppföljning
Kompetensutveckling
Dataskyddsförordningen

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2017

•

Identifierade risker samt riskanalysen för Tekniska nämndens
verksamhet

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomistaben

Utdragsbestyrkande

7 (17)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 64

2017-12-18

Hemställan om ändring av
rekommenderade vägar för transport av
farligt gods i Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0352

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Tekniska avdelningens förslag till hemställan
hos Länsstyrelsen i Stockholms län om ändringar av lämpliga vägar för
transport av farligt gods.
_______________

Sammanfattning
I samband med nya exploateringar har kommunen sett över de vägar som är
lämpliga för transporter med farligt gods.
Transporter av farligt gods förekommer till rikslagret i Bro samt till
industriområdet i Brunna. Den nya trafikplatsen vid Kockbacka från E18
möjliggör att dessa transporter sker utanför tätorterna Bro och Kungsängen.
De föreslagna sekundära transportvägarna är följande.
•
•
•
•
•
•
•

Effektvägen
Enköpingsvägen delen Kockbackavägen - Ängsuddsvägen
Granhammarsvägen delen trafikplats Brunna – Effektvägen
Väg 263 delen väg 269 - gränsen mot Sigtuna kommun
Väg 269
Väg 840 delen Bro trafikplats (E18/väg 269) – Enköpingsvägen
Kockbackavägen

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010

•

Aktualiseringsprövning av kommunens sekundärled för farligt gods,
den 17 oktober 2017.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 65

2017-12-18

Yttrande förslag till detaljplan för
Svartviks strand
Dnr TN 17/0348

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt tekniska avdelningens förslag till yttrande,
daterad den 20 november 2017.
_______________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 4 oktober 2017 § 103 har förslag till
detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605., sänts ut
för samråd enligt regler för utökat planförfarande i plan- och bygglagen (PBL)
SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av detaljplanen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 20 november 2017 och föreslår att Tekniska nämnden yttrar sig
enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 20 november 2017

•

Granskningshandlingar för Detaljplan Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164) nr 1605.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt tekniska avdelningens förslag till yttrande,
daterad den 20 november 2017.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår mot bakgrund av att Moderaterna och Liberalerna är
emot exploateringen i sitt nuvarande utförande
Stryka meningen ”Tekniska nämnden ställer sig i stort positivt
till detaljplanen och ser fram emot fortsatt samarbete i
detaljprojektering och byggnation.”

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Marcus Skölds (M) förslag till
redaktionell förändring.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-18

Fortsättning § 65

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Sören Fridman (L) medges lämna
följande protokollsanteckning
Moderaterna och Liberalerna befarar starkt att
parkeringsnormen för Svartviks strand är för låg och har ansett
att möjligheten till en högre parkeringsnorm behöver belysas.
Mot bakgrund av detta finns det en risk att planerad
infartsparkering i projektet kommer att nyttjas som
boendeparkering.
Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde i
korsningen Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. En korsning
som av flera redan idag ses som en trafikrisk.
Eftersom av Utbildningsnämnden föreslagen byggnation av
förskola på fastigheten inte anses kunna byggas av säkerhetsskäl
för barnen, måste man säkerställa att det finns tillgång till säker
skolväg över Enköpingsvägen vidare till Bergaskolan.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 66

2017-12-18

Nominering av ledamöter till
förtroendeuppdrag inom Svenskt
Vatten
Dnr TN 17/0383

Beslut
Tekniska nämnden nominerar Catharina Andersson (S) till valberedningen för
Svenskt Vatten.
_______________

Sammanfattning
Svenskt Vatten har föreningsstämma den 22 maj 2018, därför har
valberedningen skickat en uppmaning till Svenskt Vattens medlemmar om att
nominera ledamöter till styrelsen, revisorer, och valberedning.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 december
2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Svenskt Vatten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 67

2017-12-18

Trafiksäkerhetsåtgärder på Assurs väg
mellan Bro kyrka och
Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen
Dnr TN 17/0398

Beslut
1. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
skyndsamt genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa
trafikmiljön för oskyddade trafikanter på Assurs väg mellan Bro kyrka
och Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen Åtgärden för genomförande ska
ges högsta prioritet i samband med revideringen av kommunens trafikoch tillgänglighetsprogram 2018.
2. Namninsamlingens förslag till möjliga åtgärder med spårviddshinder
ska beaktas.
_______________

Sammanfattning
Den 20 november 2017, mottog Tekniska nämndens ordförande en lista på
namninsamling från boende i Rättarboda med upprop om anläggande av gångoch cykelväg.
Vägsträckningen används av många gående och cyklister. I samband med
överlämnandet av namninsamlingen lämnades också ett förslag för att lösa
trafiksituationen genom anläggande av spårhinder på kommunens väg på
Assurs väg mellan Bro kyrka och Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen.
Genomfartsförbudet neglieras dessvärre på denna vägsträckning av många
trafikanter vilket skapar en osäker och otrygg trafikmiljö, särskilt för de
oskyddade trafikanterna.
Att anlägga en gång- och cykelväg utmed nämnda vägsträckning har under
många år haft prioritet 1 i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet men har ej
gått att genomföra eftersom ett markavtal med markägarna inte kunna träffats.
Under 2017 har trafiksäkerheten vid T-korset vid Bro kyrka dock förbättrats
genom att gång- och cykelvägen har förlängts förbi korsningen.
Tidigare har det beslutats och genomförts skyltning att genomfart är förbjuden
på vägsträckningen men ytterligare åtgärder krävs.
Tekniska nämnden föreslås nu att besluta om anläggande av spårviddshinder
eller andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på den kommunala vägens
sträckning på Assurs väg mellan Bro kyrka och
Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen, inom ramen för anslagna medel för Trafikoch tillgänglighetsprogrammet. Åtgärden för genomförande ska ges högsta
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-18

Fortsättning § 67
prioritet i samband med revideringen av kommunens trafik- och
tillgänglighetsprogram 2018 vid kommande sammanträde.
För att uppnå en optimal placering av spårviddshinder behöver också samråd
med de boende ske innan själva anläggandet.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 december 2017.

Beslut skickas till:
•

Justerandes sign

Namninsamlingens överlämnare.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 68

2017-12-18

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
______________

Temaärenden
•
•

•

Tekniska nämnden får en presentation av medverkande nya
medarbetare på Tekniska avdelningen.
Lena Berglund och Göran Boström redogör för E.ONs projekt vid
Högbytorp samt trafikanordningsplaner och schakttillstånd under E.
ONs arbete med att gräva ned fjärrvärmeledning, samt tidsplan för
arbetets olika etapper.
Sara Bergkvist och Therese Eriksson redogör för trygghetsarbete i
kommunen. En trygghetsvandring har genomförts i de centrala delarna
av Bro av kontoret. Efter detta upprättades en åtgärdsplan där många
saker redan har hunnit genomföras. Dessutom har ett samarbete med
Broskolan och Fryshuset inletts avseende trygga utformningar av
gångtunnlar. Detta var starten på ett systematiskt arbete med
trygghetsplan för kommunen.

Samhällsbyggnadschefens rapport
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef, informerar om
•

•
•
•
•

Justerandes sign

Ekonomisituationen. Enligt delårsrapporten i augusti förväntades ett
nollresultat. I nuläget prognostiseras ett litet överskott med förbehåll för
vinterväghållning och bostadsanpassningsbidrag. I övrigt prognostiseras
verksamheterna att göra ett resultat i balans med budget.
Representanter från Tekniska avdelningen har träffat Brf vid Ringvägen
för att bl a diskutera parkeringssituationen med anledning av
kommande exploatering.
Arbetet med förlängning av Pettersbergsvägen till Mätarvägen samt
pågående upphandling av gång- och cykelväg utmed
Granhammarsvägen.
Trafikplats Kockbacka vilken kommer att öppnas sommaren 2018 när
cirkulationsplats och anslutande väg är klara.
Det nya LSS-boendet i Råby kommer att öppnas under våren. Där
Tekniska bland annat har jobbat med nedläggning av VA och vägar
vilket har varit en relativt stor investering.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-12-18

Fortsättning § 68
Tekniska chefens rapport
Ida Brännström, Teknisk chef, informerar om
•

•
•
•

•

•
•

Justerandes sign

Utfall från Kretsloppscentralerna där statistik från de 5 första veckorna
visar att centralen i Brunna besöktes 5153 gånger, och centralen i
Skällsta besöktes 1974 gånger, totalt 7127 besök på båda. I snitt så
besöks centralen i Brunna ca 1000 gånger i veckan och centralen i
Skällsta ca 400 gånger veckan. Sopdumpningar verkar inte heller ha
ökat utan snarare minskat efter införandet av passersystemet vid
Kretsloppscentralerna.
Parkeringsintäkter vilka under perioden 2 maj t o m oktober uppgått till
688 000 kronor. Appen är mest använd, efter det används mynt i störst
utsträckning.
Upphandling av Gata-Parkentreprenad är nu är tilldelad BEAB enligt
beslut i TN AU. Överklaganstiden går ut den 22 december.
Statistik för Felanmälansappen som infördes den 1 november.
Belysning har anmälts 165 gånger, gatuproblem har anmälts 52 gånger,
grönytor har anmälts 22 gånger, och trafikproblem har anmälts 10
gånger. Ida påpekar även att många trafikärenden fortfarande anmäls
via telefon samt att appen fortsätter att vidareutvecklas.
Utbyggnad av Vatten och avlopp där etapp 2 från Willys till
Brukshundklubben startade 11 december. Nästa etapp fram till
Sigtunafjärden planeras starta under andra kvartalet 2019. Den sista
etappen med sjöledning planeras till 2020.
Detaljprojektering för Ådö skog och Veraviken pågår. Byggstart för
Veraviken planeras i september 2018.Under 2019 planeras byggstart för
Ådö skog. Först måste dock frågan om tomtgränsen klaras ut.
Lekplatsen vid Kungsängens IP kommer att byggas färdigt under våren
2018.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 69

2017-12-18

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.
_______________

Justerandes sign

1.

Delegationsbeslut om parkeringsförbud förbud på gatorna inom Jursta

2.

Lokal trafikföreskrift om parkering på Jurstagårdsvägen

3.

Upphörande Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Målarvägen
och Byggmästervägen i Bro

4.

Delegationsbeslut om parkeringsförbud på gatorna inom Norrboda område

5.

Delegationsbeslut - tillförordnad samhällsbyggnadschef 10–20 november
2017

6.

Delegationsbeslut p-tillstånd rörelsehindrad 2017-08-18 - 2017-10-09

7.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, november 2017

8.

Flyttning och omhändertagande av fordonsvrak, oktober 2017

9.

Bostadsanpassningsbidrag, oktober 2017

10.

T.f Samhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 70

2017-12-18

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
______________

Justerandes sign

1.

Antagande av detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1, i Bro, nr 1302

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 140 - Val av ny ersättare i Tekniska
nämnden efter Mariana Ledesma (MP)

3.

Skapa goda ljudmiljöer - handbok i trafikbullerskydd

4.

Elektronisk delgivning - Länsstyrelsens beslut 2017-11-07 i ärende 52138253-2017 gällande förläggning av markkabel i naturreservaten ÅdöLagnö och Rösaringåsen, Upplands-Bro kommun

5.

Antagande av detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1, i Bro, nr 1302

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 145 - Budget 2018

Utdragsbestyrkande
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