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Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2017-04-24

Gemaket, 2017-04-24, 15:00-17:00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Tilman D. Thulesius (MP), 1:a vice
ordförande
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Carl Tesch (M)
Sören Fridman (L)
Katarina Olofsson (SD)
Leif Janson (S)
Lars Malmström (C)
Mariana Ledesma (MP)

Lisbeth Waern (M)
Sune Alsgren (M)
Emil Hellblom (S)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Ida Brännström, Teknisk chef
Marina Danhill, Avfallsingenjör, §27 (Temaärende)
Olof Meiton, Ingenjör, §27 (Upphandling kretsloppscentralerna)

Marcus Sköld (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-05-02
kl. 11:00

Paragrafer

§§ 22 - 29

Underskrifter

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

Olle Nykvist

Ordförande

Catharina Andersson

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

..................................................................
Justerare

Marcus Sköld (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags uppsättande:

2017-05-02
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 22

2017-04-24

Samråd om avfallsplan 2018 - 2022 för
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0142

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avfallsplan 2018 - 2022 för Upplands-Bro
kommun med tillhörande bilagor i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets
förslag ställs ut för samråd.
_______________

Sammanfattning
Avfallsplanen som finns gällde 2007-2012. Nu finns ett stort behov av ta fram
en ny aktuell avfallsplan med hänsyn till ny lagstiftning samt för att ta ett
strategiskt grepp på den fortsatta utvecklingen av avfallsverksamheten i
kommunen.
Arbetet med framtagande av avfallsplanen har skett under 2016. Workshop med
specialister från kommunens olika avdelningar och kontor har genomförts i syfte
att fånga upp idéer och synpunkter avseende avfallshanteringen i kommunen.
Grunden för den nya avfallsplanen är nya mål och konkreta åtgärder samt en
nulägesanalys, bland annat uppföljning av måluppfyllelse av tidigare avfallsplan.
Föreslagen avfallsplan består av huvuddokument med kommunens mål och
visioner samt tillhörande sju bilagor med mer detaljerad beskrivning av bl. a.
nuläget, lagstiftning, nedlagda deponier, miljökonsekvensbeskrivning,
ordförklaringar mm.
Antagande av avfallsplan sker enligt bestämmelser i 15 kap. 42-43 §§
miljöbalken och beskrivs nedan i ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2017
Avfallsplan 2018-2022 med tillhörande bilagor
Avfallsplan 2007-2012

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 23

2017-04-24

Samråd om reviderade
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr TN 17/0147

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att reviderade föreskrifter om avfallshantering för
Upplands-Bro kommun i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag
ställs ut för samråd.
_______________

Sammanfattning
De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2014-03-01 och är framtagna
bland annat med hänsyn till införandet av matavfallsinsamling.
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram för att anpassa dem till
nuvarande avfallshantering, dels utifrån att matavfallsinsamlingen är i stort sett
införd samt att det finns behov av andra ändringar i verksamheten.
Revidering av nuvarande föreskrifterna har gjorts med beaktande av de
ändringar i miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och
producentansvars förordningar som skett fram till 2016-12-01.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn av befintliga
tjänster gjorts med syfte att optimera verksamheten med utökad valfrihet av
tjänster.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2017
Reviderade föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun
Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2013-12-18

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 24

2017-04-24

Förslag till ny taxa och text i vites samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd
och trafikanordningsplaner
Dnr TN 17/0123

Beslut
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa och
text i vites- samt handläggningsbilagor för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till Tekniska
nämnden att årligen justera taxan utifrån konsumentprisindex.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till Tekniska
nämnden att vid behov göra smärre justeringar i textmassan som inte
påverkar innebörden av densamma
4. Ny taxa och text träder i kraft den 1 juli 2017.
_______________

Sammanfattning
Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet vägarbeten. Nya
exploateringsområden byggs vilket ofta resulterar i stora vägarbeten i och
omkring områdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet
entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser ökat.
Det gör att det ställs allt högre krav på framkomlighet och säkerhet vid
utförandet av ett vägarbete.
Handläggning av ansökningar för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
har ökat gentemot tidigare år. Detta har gjort att antalet frågor ökat om vad som
gäller vid en ansökan och vad delar av handläggningsavgiften avser.
Samhällsbyggnadskontoret har därför sett över text och taxor i vitesbilagorna
och ändrat till att dokumenten ska bli mer förenliga med det dagliga arbetet.
Taxan är jämförd med andra kommuner och är bättre anpassad till det löpande
arbetet samt är satt till en lämplig nivå för kommunens läge och
utbyggnadsgrad. Att TA-planer och Schakttillstånd lämnas via ett program har
också ändrat förutsättningar för text och påminnelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2017-04-24

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadkontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2017.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 25

2017-04-24

Namnsättning Kvistaberg, Bro
Dnr TN 17/0038

Beslut
Fastställa vägnamnet Kvistabergsvägen.
_______________

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande vägnamn; Kvistabergsvägen.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2017
Karta namnsättning

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 26

2017-04-24

Begäran om att förslag tas upp som
ärende i Tekniska nämnden
Dnr TN 17/0176

Beslut
Tekniska nämnden beslutar ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
återkomma till nämnden efter att frågan beretts.

Sammanfattning
Sören Fridman (L) har inkommit med en begäran om att på nämnden väcka om
att anordna parkeringsplatser vid Bro station. Han tillåts göra detta på
sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att
”Tekniska nämnden beslutar ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
återkomma till nämnden efter att frågan beretts.”
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 27

2017-04-24

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
_______________
Temaärende



Marina Danhill redogör för förslag avfallsplan 2018-2022 samt reviderade
avfallsföreskrifter i Upplands-Bro kommun som föreslås skickas ut för
samråd.

Samhällsbyggnadschefens rapporter
















Tidplan samt preliminärt ekonomiskt utfall ekonomi tertial 1
personal, organisationsförändringar, rekrytering pågår av ny chef på gataoch parkenheten
uppföljning av uppdrag i Tekniska nämndens budget för år 2017
uppdrag från TN 20160227 om utvecklande av kretsloppsverksamheten
förnyelse av torget i Kungsängen centrum
översyn av regelverket för kretsloppscentralerernas passersystem med
anledning av PUL
genomförande av parkeringspaket Kungsängen. Avgifter börjar tas ut den
2/5. Avgifter på infartsparkeringen blir förskjutet cirka 1-2 veckor
kontoret kommer att vid nästa nämndmöte begära uppdrag om fortsatt
utredning i frågan om parkeringsdäck/parkeringshus i Kungsängen
uppdrag med anledning av motion om jämställd snöröjning
av KS 20160608 givet uppdrag om upprättande av detaljplan för fler
infartsparkeringar i Bro
av KS 20170125 givet uppdrag om upprättande av detaljplan för fler
infartsparkeringar i Kungsängen
Sveriges friluftskommun 2017 där Kommunen placerar sig på 33 plats i
landet och på andra plats efter Huddinge kommun i Stockholms län
Fågelskådningens dag 20170507
att kommunen har ombetts närvara vid arrangemang av Stockholm
Business Alliance för mottagande av ett pris
Olof Meiton redogjorde för kriterierna för kommande upphandling av
transport och bearbetning av grovavfall i kretsloppscentralerna inför
kommunens övertagande av verksamheten 20171014

Övrigt



Justerandes sign

Marcus Sköld (M) summerar sitt deltagande på Länsstyrelsernas
workshop och seminarium angående hantering av dricksvatten vid kris.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 28

2017-04-24

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.
_______________

Justerandes sign

1.

Lokal trafikföreskriften om infartsparkering i korsningen
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen, Kungsängen

2.

Lokal trafikföreskrifter om parkering vid Fjärilsstigen

3.

Delegationsbeslut offentlig plats 2017-02-04 - 2017-03-31

4.

Delegationsbeslut p-tillstånd 2017-02-04 - 2017-03-31

5.

Lokal trafikföreskrift om parkering på Gamla Landsvägen
(Parkeringspaketet)

6.

Lokal trafikföreskrift om parkering på Artistvägen

7.

Bostadsanpassningsbidrag, mars 2017

8.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, mars 2017

9.

Lokal trafikföreskrift om parkering vid Fjärilsstigen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 29

2017-04-24

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
_______________

Justerandes sign

1.

Högsta domstolens beslut att ej bevilja prövningstillstånd, ÖÄ 9936-16,
Områdesförbud

2.

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13
september 2016 - Namnsättning av cirkulationsplatser i Önsta och
Kockbacka

3.

Kommunstyrelsens beslut § 19 - Uppföljning av interna kontrollplaner
2016

Utdragsbestyrkande
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