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Temaärende – Beläggning och belysning
Beslutsärende
1.

Förslag till process för förnyelse av torget i
Kungsängen centrum
TN 16/0208
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ger tillväxtchefen i uppdrag att planera och
genomföra en medborgardialog om förnyelse av torget i Kungsängen
centrum.

2.

Medborgarförslag om upphandling av återvinningsoch kretsloppscentralerna i kommunen
TN 16/0138
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att
upphandlingen av entreprenaden för drift och skötsel av kommunens
kretsloppscentraler har genomförts 2012 separat från andra
upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Medborgarförslaget lämnas därför utan ytterligare åtgärd.

3.

Medborgarförslag om utökade öppettider vid
kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
TN 16/0197
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med att öppettiderna idag bedöms ge
god service enligt gällande avfallstaxa då Brunna kretsloppscentral
och Skällsta kretsloppscentral har växelöppet för att maximera
servicen till medborgarna.
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4.

Medborgarförslag om ändringar i regelverket för
kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
TN 16/0198
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att regelverket
för kommunens kretsloppscentraler kommer att ses över i det
fortsatta utvecklingsarbetet i samband med installation av
passersystem.

5.

Medborgarförslag om kompostpåsar
TN 16/0027
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att dagens
distribution och tillhandahållande av kompostpåsar är
tillfredsställande. Behov av ytterligare kanaler bedöms inte aktuellt
för närvarande.

6.

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på
vändplats, Granhammarsvägen i Kungsängen.
TN 16/0194
Förslag till beslut
1. Tillväxtkontorets förslag till lokal trafikföreskrift om förbud mot
trafik på vändplats på Granhammarsvägen antas.
2. De lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 21 juni 2016.
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7.

Parkeringspaket Kungsängen
TN 16/0205
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL
Accesslösning enligt föreslaget parkeringspaket med start från
och med 1 september 2016
2.

Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från
och med 1 september 2016

3.

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående
beslut vilket finansierar sig självt inom ett år

Tekniska nämnden beslutar:
1. Anta parkeringspaketet inklusive principerna för parkering i
centrala Kungsängen under förutsättning av Kommunfullmäktiges
antagande.
2. Ge tillväxtchefen i uppdrag att:

•

verkställa beslut om parkeringsavgifter, SL Accesslösning
samt felparkeringsavgifter i centrala Kungsängen

•

anlägga tre vanliga laddplatser vid infartsparkeringen samt en
snabbladdplats på parkeringen vid Torget

•

utreda möjligheterna att anordna parkering med laddplatser
för elcyklar.

•

utreda behovet av samt förutsättningar och konsekvenser för
ett eventuellt införande av boendetillstånd

•

utreda förutsättningar för gatuparkering utanför föreslagna
zonområden

•

löpande utvärdera samt redovisa konsekvenser och utfall av
de förändringar som genomförs samt vid behov återkomma
med förslag till kompletterande beslut

3. Ge tillväxtchefen delegation till och med 31 december att anta och
upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa ovanstående
beslut enligt föreslaget parkeringspaket
4.

Paragrafen justeras omedelbart
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8.

Yttrande avseende remiss om åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränser
TN 16/0080
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tillväxtkontorets förslag till
yttrande, daterat 28 april 2016.
2. Paragrafen justeras omedelbart

9.

Förslag till revidering av Tekniska nämndens
reglemente
TN 16/0207
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. överföra ansvaret för kommunens namnsättning från Kulturoch fritidsnämnden till Tekniska nämnden.
2. ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till policy
för kommunens namn- och adressnummergivning om
Kommunfullmäktige beslutar enligt punkt ett.
Tekniska nämnden beslutar att:
3. ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
namnberedning om Kommunfullmäktige beslutar enligt
punkt ett.

10. Yttrande avseende förslag till detaljplan för Finnsta
1:230 m.fl. (förskolan Blomman)
TN 16/0141
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tillväxtkontorets förslag till
remissyttrande, daterad 24 maj 2016.
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11. Yttrande avseende remiss om lokala trafikföreskrifter
på del av väg 912
TN 16/0105
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tillväxtkontorets förslag
till remissyttrande, daterad 26 april 2016.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

12. Tekniska nämndens delårsuppföljning 1 2016
TN 16/0206
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per
den 30 april 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Rapporter
Kontorschefens rapport
Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna

Delegationsbeslut
1. Lokala trafikföreskrifter om parkering på Gamla Landsvägen och
Furuhällsplan
2. Anställningar Tekniska avdelningen Januari- April 2016
3. Bostadsanpassningsbidrag mars och april 2016
4. Flytt och omhändertagande av fordon mars och april 2016

Anmälningar
1. Protokoll Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-04-22
2. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 17 Utredningsuppdrag
Badplatser
3. Protokoll Tillväxtkontorets samverkansgrupp den 17 mars 2016
4. Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 28 april 2016
5. Information om e-tjänst för överlämnande av överklagade kommunala
beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län
6. Kommunfullmäktiges beslut § 53 - Redovisning av obesvarade
motioner
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7. Kommunfullmäktiges beslut § 52 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars
2016 - Taxa för handläggande av trafikanordningsplaner och
schakttillstånd
9. VB: Samrådshandlingar för: Detaljplaneförslag Finnsta
1:230(blommans förskola)
10. Lokalresursplan

Catharina Andersson (S)
Ordförande
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