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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden
Plats och tid

2017-02-27

Gemaket, 2017-02-27 15:00-18:10

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Leif Janson (S)
Tilman D. Thulesius (MP), 1:e vice
ordförande
Jarl Teljstedt (KD)
Lars Malmström (C)
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Sören Fridman (L)
Ingemar Hägg (L)

Emil Hellblom (S)
Harry Holmström (S)
Mariana Ledsema (MP)
Per Lindahl (C)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Ida Brännström, Teknisk chef
Jack Johnson, White Arkitekter, §10 (Temaärende)
Yael Bratel, White Arkitekter, §10 (Temaärende)
Jonas Rundlöf, Parkingenjör, §10 (Grönyte- och barmarksskötsel)
Tommy Blomberg, Gatutekniker, §10 (Grönyte- och barmarksskötsel)
Olof Meiton, Ingenjör, §10 (Tekniska handboken)
Erik Fridholm, GIS-ingenjör, §10 (E-tjänst för felanmälan)
Marina Danhill, Avfallsingenjör, §10 (Avfallsplan)

Utses att justera

Marcus Sköld (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-03-02
kl. 11:00

Paragrafer

§§ 1 - 12

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:

2017-02-27

Datum för anslags uppsättande:

2017-03-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Olle Nykvist

2017-03-23
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2017-02-27

Innehållsförteckning
§1

Kf § 47 Medborgarförslag om bättre
gatuskyltning

3

§2

Medborgarförslag om att flytta
hundrastplatsen i Gröna dalen

4

§3

Granskning av förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, Bro, Upplands-Bro
kommun

5
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förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten

6
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Remiss - Samråd om förslag till detaljplan
för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby
2:164) nr 1605, Kungsängen

7

§6
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för Ekhammars gård, Kungsängen,
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8

§7
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§1

2017-02-27

Kf § 47 Medborgarförslag om bättre
gatuskyltning
Dnr TN 15/0182

Beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadskontoret kommer förbättra skyltningen längs Kungsvägen.
__________

Sammanfattning
Den 22 april 2015 inkom ett medborgarförslag från Ingela Sävland som
föreslår att Upplands-Bro kommun ska utföra bättre skyltning angående
cykelförbud från det övervakade övergångsstället mot trottoaren längs
Kungsvägen, ner mot Enköpingsvägen. Den 3 juni 2015 beslutade
Kommunfullmäktige att lämna över ärendet till Tekniska nämnden för beslut.
Samhällsbyggnadskontoret tackar Ingela för medborgarförslaget och ser
mycket positivt på medborgare som engagerar sig trafiksäkerhet som är en
viktig fråga för kommunen.
I medborgarförslaget redogör Ingela för att cyklister felaktigt använder
trottoaren längs Kungsvägen. Hon anser att det finns en risk för
påkörningsolyckor eftersom cyklarna kommer i hög fart nerför backen.
Trottoaren är inte avsedd för både gång- och cykeltrafik vilket enligt
förslagsställaren borde förtydligas med fler skyltar.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat i och
med att Samhällsbyggnadskontoret kommer förbättra skyltningen längs
Kungsvägen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§2

2017-02-27

Medborgarförslag om att flytta
hundrastplatsen i Gröna dalen
Dnr TN 16/0136

Beslut
Tekniska nämnden tackar Lars för förslaget och hans engagemang i att göra
kommunen till en attraktivare plats för hundar och deras ägare. Tekniska
avdelningen kommer börja med att göra en inventering av den befintliga
hundrastgården. Inventeringen skall mäta besöksfrekvens och dess brukare
skall få lämna synpunkter på hundrastgården i samband med sitt besök.
Inventeringen genomförs dels med hjälp av kommunens sommarjobbare under
sommaren 2017. Resultatet av inventeringen kommer ge en indikation om
hundrastgården ska flyttas eller rustas upp vilket ligger till grund för nämnden i
sitt beslutsfattande.
__________

Sammanfattning
Lars Hillerström inkom den 10 februari 2016 med ett medborgarförslag om att
flytta hundrastgården i Gröna dalen. Förslaget innebär att flytta den befintliga
hundrastgården ett hundratal meter till en närliggande skogsdunge, som är
större till ytan och mer kuperad samt erbjuder skugga. Tekniska nämnden
tackar Lars för förslaget och hans engagemang i att göra kommunen till en
attraktivare plats för hundar och deras ägare. Tekniska avdelningen kommer
börja med att göra en inventering av den befintliga hundrastgården.
Inventeringen skall mäta besöksfrekvens och dess brukare skall få lämna
synpunkter på hundrastgården i samband med sitt besök. Inventeringen
genomförs dels med hjälp av kommunens sommarjobbare under sommaren
2017. Resultatet av inventeringen kommer ge en indikation om hundrastgården
ska flyttas eller rustas upp vilket ligger till grund för nämnden i sitt
beslutsfattande..

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag som inkom den 10 februari 2016

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2017

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställare
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§3

2017-02-27

Granskning av förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, Bro, UpplandsBro kommun
Dnr TN 16/0481

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 19 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Detaljplaneförslagets syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort.
Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan
skyddas från rivning och förvanskning, samt att större och sammanhängande
naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen
för cirka 1500 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att
uppföras som flerbostadshus. Planområdet kännetecknas av en central
huvudgata i nord-sydlig riktning samt uppsamlande torg dit högre och tätare
bebyggelse koncentreras. Mot plangräns och omgivande landskap planeras för
lägre och glesare bebyggelse. Befintlig naturkaraktär ska i dessa områden
bevaras i så stor utsträckning som möjligt. I planområdet ska möjligheterna till
möten mellan människor vara goda genom väl utformade offentliga stråk och
knutpunkter. Granskningsförslaget grundar sig på ett godkänt
detaljplaneprogram samt ett detaljplaneförslag som har vidarearbetats efter
plansamrådet den 15 januari 2015 – 23 februari 2015.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 19 januari 2017

•

Samhällsbyggnadskontorets utställelsehandingar

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§4

2017-02-27

Nominering av ledamöter till
förtroendeuppdrag inom Svenskt
Vatten
Dnr TN 17/0065

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

Sammanfattning
Svenskt Vatten har föreningsstämma den 16 maj 2017, därför har
valberedningen skickat en uppmaning till Svenskt Vattens medlemmar om att
nominera ledamöter till styrelsen, revisorer, och valberedning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tilman D Thulesius (MP) föreslår att nämnden nominerar Catharina
Andersson (S) till valberedningen för Svenskt Vatten.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Svenskt Vatten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§5

2017-02-27

Remiss - Samråd om förslag till
detaljplan för Svartviks strand
(Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605,
Kungsängen
Dnr TN 16/0493

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 18 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 200
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 18 januari 2017

•

Samhällsbyggnadskontorets utställelsehandlingar

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§6

2017-02-27

Remiss - Samråd om
detaljplaneprogram för Ekhammars
gård, Kungsängen, Upplands- Bro
Dnr TN 16/0490

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 18 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Programområdet för Ekhammars gård ligger norr om Kungsängens kyrka.
Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter
och kyrkan, i väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.
Alldeles intill programområdet ligger flera av Kungsängens kulturhistoriskt
intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars gård och hembygdsgården.
Planprogrammets syfte är att beskriva en framtida exploatering, med fokus på
hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas omhand. Området är särskilt
känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 18 januari 2017

•

Samhällsbyggnadskontorets utställelsehandlingar

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§7

2017-02-27

Uppdrag att utveckla
Kretsloppsverksamheten
Dnr TN 17/0064

Beslut
Tekniska nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadschef att:
1. Återkomma med förslag på en utvecklingsplan angående
Kretsloppsverksamheten. Utvecklingsplanen ska bland annat behandla följande
frågor; strategi för bemanning, översyn av öppettider och service, möjlighet för
ökad fraktionssortering, framtida ytbehov angående personalutrymmen med
mera.
2. Hemställa hos kommunstyrelsen att i lämpliga delar tillsammans med
arbetsmarknadsenheten få i uppdrag att utveckla denna verksamhet.
__________

Sammanfattning
Den 15 oktober 2017 tar kommunen över driften från nuvarande entreprenör
för Kretsloppscentralerna. I och med detta så har det redan nu påtalats brister
och förbättringsmöjligheter som är nödvändiga för att göra
Kretsloppscentralerna till en attraktiv och tillgänglig plats.
Samhällsbyggnadskontoret vill med hjälp av ett uppdrag från Tekniska
nämnden förutsättningslöst kunna utreda hur Upplands-Bro kommun bäst ska
kunna bedriva och utveckla sin Kretsloppsverksamhet i framtiden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§8

2017-02-27

Verksamhetsberättelse 2016 Tekniska
nämnden
Dnr TN 17/0063

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2016 för
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2016.
__________

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2016. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. Av
nämndens 21 nämndmål bedöms 17 som genomförda och fyra nämndmål som
inte är fullt ut genomförda men som är planerade att färdigställas under 2017.
I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning.
Nämndens resultat inom de skattefinansierade delarna visar ett överskott på 1
323 tkr.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande 4 523 tkr vilket motsvarar kvarvarande
avskrivning av skulden till skattekollektivet.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2016
Förslag till Verksamhetsberättelse 2016 för Tekniska nämnden

Moderaterna och Liberalerna deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§9

2017-02-27

Val av ledamot till Tekniska nämndens
beredning
Dnr TN 16/0119

Beslut
Tekniska nämnden utser Lars Malmström till representant i Tekniska
nämndens beredning.
__________

Sammanfattning
Då Arne Berglund (C) har entledigats från sitt uppdrag i Tekniska nämnden
behövs en ny representant väljas in i beredningen.

Beslutsunderlag
•

Kansliets tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 10

2017-02-27

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
__________
Temaärende
Jack Johnson och Yael Bratel från White Arkitekter rapporterar om
Medborgardialogen angående Torget, Kungsängens centrum.
Samhällsbyggnadschefens rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Ida Brännström, Jonas Rundlöf, och Tommy Blomberg redogör för
kriterier vid upphandlingsavtal av grönyte- och barmarksskötsel
Olof Meiton redogör för den Tekniska handboken
Erik Fridholm redogör för utvecklingen av ett E-tjänstsystem för
felanmälan
Marina Danhill redogör för uppföljning av nu gällande avfallsplan
Förändringen av kommunens befolkningsunderlag de senaste åren
Kommunkartan på Hemsidan
UBS-projektet
VA på Ådöhalvön
Ansvar för återvinningsstationer
Ansvar för nedskräpning
Lokal Trafikföreskrift angående Parkeringsförbud
Kockbacka/Rosenängarna
Parkeringsövervakning
Olovlig parkering vid f d Volvotomten
Vem som är behörig att utfärda parkeringsböter
Parkeringsplatser vid gamla brandstationen i Bro
Nya iPads/programvara till nämndledamöter
Klottersanering
Uppdatering kring E.ONs anläggning
LSS-boende på Parkvägen
Parkeringspaketet i Kungsängen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 11

2017-02-27

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.
__________

Justerandes sign

1.

Beslut om Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan

2.

Bostadsanpassningsbidrag, januari 2017

3.

Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Kyrkvägen

4.

Flytt och omhändertagande av fordon, december 2016

5.

Bostadsanpassningsbidrag, december 2016

6.

Parkeringspaket, Kungsängen

7.

Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud del av Kockbacka

8.

Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Ginnlögs väg

9.

Parkering på Artistvägen

10.

Tillförordnad chef för Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

11.

Dispens för befrielse från avfallshämtning

12.

Fördelning av arbetsmiljöutgifter

13.

Delegationsbeslut tf samhällsbyggnadschef

14.

Inrättande av namnberedningsgrupp

15.

Skrotbilar, januari 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 12

2017-02-27

Anmälningar

Anmälningarna läggs till handlingarna.
__________
1.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 29 november 2016

2.

Kommunstyrelsens beslut § 1 - Strategi för kompetensförsörjning

3.

Kommunstyrelsens beslut § 2 - Förslag till ny VA-taxa, Anläggningsavgift

4.

Bygg- och miljönämndens beslut § 11 - Yttrande över remiss gällande
lagen om allmänna vattentjänster på Ådö

5.

Bygg- och miljönämndens beslut § 100 – Riktlinjer för oljeavskiljare

6.

Cirkulär 16:71 - Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för
avfallshantering

7.

Kommunfullmäktigebeslut § 156, Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun

8.

Kommunfullmäktigebeslut § 167, Val av ersättare i Tekniska nämnden

9.

Kommunfullmäktiges beslut kf § 134, Miljöpolicy för Upplands-Bro
kommun, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunföretag

10.

Länsstyrelsen i Stockholms län övergår till digital ärendehantering

11.

Ny skrift från SKL, Skulden till underhåll - det kommunala
underhållningsbehovet för gator, broar och belysning

Catharina Andersson (S)
Ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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