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§ 16 Fastställande av dagordning 
 Dnr TN 22/0478 

Beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under Övriga frågor 

1. Fråga om trafiksäkerheten på Västra Rydsvägen. 

2. Fråga om viten för GP-entreprenaden. 
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§ 17 Verksamhetsberättelse 2022 för 
tekniska nämnden 

 Dnr TN 23/0007 

Beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden att utgöra underlag 
till kommunens Verksamhetsberättelse 2022. 

2. Investeringsmedel överförs från 2022 till 2023 enligt följande: 

a. 272 tkr för projektet Gatubelysning 

b. 920 tkr för projektet Lekplatser 

c. 3 707 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder 

d. 10 636 tkr för projektet Trafik och tillgänglighetsprojekt 

e. 800 tkr för projektet Parkeringspaket Kungsängen 

f. 2 573 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder 

g. 262 tkr för projektet Investering Upplag 

h. 4 972 tkr för projektet Brorenovering 

i. 200 tkr för projektet Båtramp Björknäs 

j. 800 tkr för projektet Fordon (Mät) 

k. 500 tkr för projektet Mätutrustning 

l. 200 tkr för projektet Drönare 

m. 400 tkr för projektet Trivselprognoser (Omdaning Bro) 

n. 300 tkr för projektet Permaodling (Omdaning Bro) 

o. 500 tkr för projektet Skyltning (Omdaning Bro) 

p. 800 tkr för projektet Utemiljö (Omdaning Bro) 

q. 94 tkr för projektet Containrar kretsloppscentraler 

r. 11 556 tkr för projektet Pumpstationer 

s. 52 281 tkr för projektet Tillskottsvatten 

t. 5 021 tkr för projektet LPS pumpar 

u. 113 904 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning 

v. 17 027 tkr för projektet UBS-ledning (Sigtunaledning) 

w. 487 tkr för projektet Vattenkiosker 
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x. 26 740 tkr för projektet Dagvattendammar 

y. 33 999 tkr för projektet Utökat VA verksamhetsområde 

z. 3 522 tkr för projektet Ådö utbyggnad 

å. 17 702 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm 

ä. 4 056 tkr för projektet Nya fordon 

ö. 3 392 tkr för projektet Norrvattens ledningsflytt 

aa. 28 751 tkr för projektet Tjusta 

bb. 3 426 tkr för projektet Upplagsplats 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Jan Lannefelt (S) och Maikki Lemne (S) deltar ej i 
beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska mål 
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. 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, 7 mnkr.  

Det är främst högre intäkter från gator och vägar med schakttillstånd samt ökad 
försäljning inom verksamheten Mät samt lägre kostnad för 
bostadsanpassningsbidrag som bidrar till det positiva överskottet för året.  

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 nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans.  

I samband med godkännande av verksamhetsberättelsen beslutas även om en 
överflyttning av investeringsmedel från 2022 till 2023 för de projekt som ännu 
inte avslutats. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 3 februari 2023 

• Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden, den 15 februari 
2023 
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Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden att utgöra underlag 
till kommunens Verksamhetsberättelse 2022. 

2. Investeringsmedel överförs från 2022 till 2023 enligt följande: 

a. 272 tkr för projektet Gatubelysning 

b. 920 tkr för projektet Lekplatser 

c. 3 707 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder 

d. 10 636 tkr för projektet Trafik och tillgänglighetsprojekt 

e. 800 tkr för projektet Parkeringspaket Kungsängen 

f. 2 573 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder 

g. 262 tkr för projektet Investering Upplag 

h. 4 972 tkr för projektet Brorenovering 

i. 200 tkr för projektet Båtramp Björknäs 

j. 800 tkr för projektet Fordon (Mät) 

k. 500 tkr för projektet Mätutrustning 

l. 200 tkr för projektet Drönare 

m. 400 tkr för projektet Trivselprognoser (Omdaning Bro) 

n. 300 tkr för projektet Permaodling (Omdaning Bro) 

o. 500 tkr för projektet Skyltning (Omdaning Bro) 

p. 800 tkr för projektet Utemiljö (Omdaning Bro) 

q. 94 tkr för projektet Containrar kretsloppscentraler 

r. 11 556 tkr för projektet Pumpstationer 

s. 52 281 tkr för projektet Tillskottsvatten 

t. 5 021 tkr för projektet LPS pumpar 

u. 113 904 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning 

v. 17 027 tkr för projektet UBS-ledning (Sigtunaledning) 

w. 487 tkr för projektet Vattenkiosker 

x. 26 740 tkr för projektet Dagvattendammar 

y. 33 999 tkr för projektet Utökat VA verksamhetsområde 

z. 3 522 tkr för projektet Ådö utbyggnad 

å. 17 702 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm 
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ä. 4 056 tkr för projektet Nya fordon 

ö. 3 392 tkr för projektet Norrvattens ledningsflytt 

aa. 28 751 tkr för projektet Tjusta 

bb. 3 426 tkr för projektet Upplagsplats 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
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§ 18 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2023 
 Dnr TN 22/0480 

Beslut 
1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till Trafik- 

och tillgänglighetsprogram 2023 som underlag för beslut om 
kommande investeringar. 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 2023.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Jan Lannefelt (S) och Maikki Lemne (S) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet utgör underlag för beslut om 
investeringar till de trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärderna som  
genom förslag, önskemål och synpunkter inkommit kontoret, huvudsakligen 
från kommuninvånare.  
Åtgärderna som presenteras i programmet har prioritet 1 respektive 2.  
Prioritet 1 innebär att Samhällsbyggnadskontoret planerar att arbeta med 
projektet i utrednings-, projekterings-, utförande- eller uppföljningsskedet 
under 2023. Projekt med prioritet 2 ligger vilande under 2023. 

Projekt som föreslås genomföras 2023: 

• Gång- och cykelväg längs Tjustavägen mellan Tibble Kyrkby och 
Tjustaskolan 

• Regionala gång- och cykelbana genom Bro, etapp 3, mellan Råbyvägen 
och Håtunavägen 

• Gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen 
och Bro IP 

• Gång- och cykelbana längs med Rösaringvägen mellan Jurstarondellen 
och Husbytorp 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 
• Trafik- och tillgänglighetsprogram 2023 
• Projektlista 2023 
• Prioriteringslista 2023 
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Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till Trafik- 

och tillgänglighetsprogram 2023 som underlag för beslut om 
kommande investeringar. 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande: 

1. att anta Socialdemokraternas förslag till Trafik- och 
tillgänglighetsprogram för år 2023 som underlag för kommande 
investeringar med följande prioriteringar: 

Projekt som ges prioritet 1.  
Dessa projekt ska genomföras eller detaljprojekteras under år 2023: 

• GC-väg längs Tjustavägen etapp 1 av 2. 
• Regional GC-väg genom Bro etapp 3. 
• GC-väg längs med Ginnlögs väg. 
• GC-väg längs med Rösaringsvägen med anslutning till Säbyholms 

bostadsområde med medfinansiering av exploatör. 
• Trafiksäkerhetsutredning i Brunna med fokus på industriområdet. 
• Tillgänglighetsanpassning på ett trafiksäkert sätt av busshållplatser. 
• Binda ihop GC-vägnätet i Kommunen på ett trafiksäkert sätt. 
• Gångbana längs med Västra Rydsvägen vid Kasmo. 
• Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP med bland annat 

fartdämpande åtgärder vid ingången till IP och Drömparken. 
• Trafiksäkerhetsutredning enligt Tekniska nämndens beslut §51; 

20220614  om trafikföringen på Enköpingsvägen genom centrala 
Kungsängen. 

• GC-väg längs med Körsbärsvägen. 
• Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen. 
• Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hagnässkolan. 
• Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilsstigen-Blomstervägen. 

 
Projekt som ges prioritet 2 (kan lyftas till prio 1 om utrymme uppstår) 

• Etapp 2 av GC-väg längs Tjustavägen. 
• Fortsatt tillgänglighetsanpassning på ett trafiksäkert sätt av 

bushållplatser. 
• Fortsätta binda ihop GC- vägnätet i kommunen på ett trafiksäkert sätt. 
• Gångbana och övergångställe på Målarvägen och Lantmätarvägen.                                          
• Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen.                                                    
• Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen (tillhör exploateringen av bland 

annat Korsängen).         
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• Gångbana längs med Geologivägen.                                                                               
• Hastighetssäkrande åtgärder på Enköpingsvägen vid Sylta och 

Sandgrind.                          
• Gång‐ och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen (tillhör 

exploateringen av bland annat Korsängen)  
• Korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen.                                                                                                       
• Tillgänglighetsanpassa trottoar längs Lantmätarvägen.                                                                     
• Gångbana på Finnstabergsvägen.                                                                                    
• Inventera behovet av kompletterande gångbanor och GC-vägar som 

också beaktar behov av att kunna färdas över kommungränsen. 

Finansieras med i nämndbudgeten för året anslagna investeringsmedel för TTP, 
överförda medel från år 2022 samt medel från statlig medfinansiering och 
exploatör. Etapp 1 av GC-väg längs Tjustavägen finansieras av de av 
Kommunfullmäktige §104, 20220824 överförda 21 mkr. 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa det 
Socialdemokratiska förslaget till Trafik- och tillgänglighetsprogram för 
år 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Catharina Anderssons (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag. Votering 
begärs och genomförs där de som röstar för liggande förslag säger ”Ja” och de 
som röstar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag säger ”Nej”. Vid 
votering lämnas 7 Ja-röster och 4 nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Catharina Andersson (S)  x  

Jan Lannefelt (S)  x  

Maikki Lemne (S)  x  

Marcus Sköld (M) x   

Jan Ramstedt (SD) x   

Jan Hellman (SD) x   

Khalouta Simba (V)  x  

Karl-Erik Lindholm (KD) x   

Anders Bjurefors (C) x   

Sören Fridman (L) x   

Andreas Åström (M) (ordf) x   
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 19 Underlag till budget 2024 med planering för 
2025–2026 

 Dnr TN 23/0003 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar samhällsbyggnadskontoret för underlag till budget 
2024 med planering för 2025–2026 och beslutar att sända det vidare till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat underlag för budget 2024 med planering 
för 2025-2026 enligt Kommunstyrelsens anvisningar för budget 2024-2026. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023 

• Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 Tekniska nämnden 

• Kommunstyrelsens anvisningar budget 2024-2026  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar samhällsbyggnadskontoret för underlag till budget 
2024 med planering för 2025–2026 och beslutar att sända det vidare till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 20 Indexuppräknad taxa för upplåtelse av 
offentlig plats 2023 

 Dnr TN 23/0062 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att indexuppräkna taxan för upplåtelse av 

offentlig plats enligt kommunfullmäktiges beslut § 288, 2019-12-18, 
vilket innebär en höjning på 10,85%.  

2. Den indexjusterade taxan ska börja gälla 1 april 2023.   

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska avgifterna för upplåtelse av offentlig 
plats indexjusteras årligen enligt KPI-index. Detta innebär en höjning på 
10,85% (index oktober år 2022) för 2023 års taxa. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2023 

• Uträkning indexuppräkning 

• Förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 

• Kommunfullmäktiges beslut om Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats den 18 december 2019, § 288. 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att indexuppräkna taxan för upplåtelse av 

offentlig plats enligt kommunfullmäktiges beslut § 288, 2019-12-18, 
vilket innebär en höjning på 10,85%.  

2. Den indexjusterade taxan ska börja gälla 1 april 2023.   

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Gatu- och parkenheten 
• Kundcenter 
• Kansliavdelningens juridikenhet 
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§ 21 Dispensansökan matavfall 
 Dnr TN 23/0072 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Upplands-Bro kommun ska skicka in en 
dispensansökan till Naturvårdsverket gällande flytande matavfall. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla 
insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att lämna förslag angående 
utformning av regler för att implementera krav i avfallsdirektivet angående 
separat utsortering av bioavfall från och med den 1 januari 2024. 

Naturvårdsverket föreslår ett generellt krav på utsortering av bioavfall och krav 
på kommunen att tillhandhålla insamlingssystem för hushåll och verksamheter 
som innehar livsmedels- och köksavfall (föreslagen ny benämning av 
matavfall) som utgör kommunalt avfall.  

Enligt artikel 22 i avfallsdirektivet är det obligatorisk utsortering som gäller, 
eftersom alla hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall, antingen vid 
källan, d.v.s. hemkompostering eller i kommunens system. Upplands-Bro 
kommun har ännu inte infört obligatorisk utsortering av matavfall.  

Dispens- och undantagsbestämmelser föreslås avseende skyldighet för 
kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll.  
Avseende undantag har Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter. Det har Naturvårdsverket inte gjort ännu med hänvisning till att 
verket väntar på ett regeringsbeslut om hur artikel 22 i ramdirektivet 
2008/98/EG om avfall avseende krav på generell utsortering av bioavfall (som 
inkluderar matavfall) ska implementeras i svensk lagstiftning. I nuläget finns 
det därför inte någon grund för undantag att åberopa för kommuner.  

Kommande förordningsregler eller föreskrifter kommer sannolikt att innehålla 
undantag från insamlingskravet för flytande matavfall, utom i fråga om spillfett 
från verksamheter. Till undantagen är på plats behöver dispens begäras av 
samtliga kommuner i enlighet med god praxis för avfallsinsamling, eftersom 
det är problematiskt att alls samla in flytande matavfall och även att samla in 
det tillsammans med icke-flytande matavfall.  

Med anledning av ovanstående behöver Upplands-Bro kommun ansöka om 
dispens gällande flytande matavfall, då kommunen inte har någon separat 
insamling av det. Till flytande matavfall räknas mjölk, kaffe, såser och 
liknande, som tekniskt sett är mycket problematiskt att samla in med övrigt 
livsmedels och köksavfall.  



  

PROTOKOLL 15 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 

• Dispensansökan matavfall Upplands-Bro kommun  

• Matavfallsinsamling medlemsutskick Avfall Sverige den 28 oktober 
2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Upplands-Bro kommun ska skicka in en 
dispensansökan till Naturvårdsverket gällande flytande matavfall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Avfallsenheten 
  



  

PROTOKOLL 16 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Namnsättning av vägar, rondeller med 
mera i Viby, Brunna 

 Dnr TN 23/0046 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att namnsätta följande vägar, rondeller och parker i 
Viby, Brunna: 

1. Vägarna i Viby ska heta Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 
Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen, 
Katsuravägen, Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, Avenboksvägen, 
Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och Silvertallsvägen, 
enligt karta. 

2. Torget i Viby ska heta Viby torg, enligt karta. 

3. Parkerna i Viby ska heta Vibystråket, Talltorpsparken och 
Trädgårdsparken, enligt karta. 

4. De nya rondellerna ska heta Effektrondellen och Artistrondellen, enligt 
karta. 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsområde ska byggas i Viby, Brunna, på fastigheten Viby 19:3 
som tidigare varit ämnad för handels- och industriverksamhet. Vägar, parker, 
torg och rondeller i och i anslutning till bostadsområdet behöver nu namnsättas. 

Eftersom det inte finns några äldre kulturhistoriska namn eller företeelser inom 
området att lyfta upp föreslår namnberedningen, i samråd med 
fastighetsägaren, namn utifrån ett gemensamt tema. Namnen i förslaget syftar 
på växtarter och ord med koppling till natur, samtliga kommer finnas inom 
området Viby när det är färdigställt. 

Förslag till vägnamn i norra delen: Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 
Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen och 
Katsuravägen. 

Förslag till vägnamn i södra delen: Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, 
Avenboksvägen, Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och 
Silvertallsvägen. 

Det centrala torget föreslås få namnet Viby torg. Släntparken längs med hela 
östra sidan av området föreslås få namnet Vibystråket och de två miniparkerna 
Talltoppsparken och Trädgårdsparken. 

Föreslagna namn på de två blivande rondellerna är kopplade till var de ligger; 
Artistrondellen i korsningen Artistvägen/Granhammarsvägen och 
Effektrondellen byggs i korsningen Effektvägen/Energivägen.  



  

PROTOKOLL 17 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023 

• Remissvar från Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, 
den 6 februari 2023 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att namnsätta följande vägar, rondeller och parker i 
Viby, Brunna: 

1. Vägarna i Viby ska heta Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 
Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen, 
Katsuravägen, Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, Avenboksvägen, 
Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och Silvertallsvägen, 
enligt karta. 

2. Torget i Viby ska heta Viby torg, enligt karta. 

3. Parkerna i Viby ska heta Vibystråket, Talltorpsparken och 
Trädgårdsparken, enligt karta. 

4. De nya rondellerna ska heta Effektrondellen och Artistrondellen, enligt 
karta. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Ansvarig handläggare för vidare expediering till berörda 
  



  

PROTOKOLL 18 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Övriga frågor 
 Dnr TN 23/0044 

Beslut 
Leif Janson (S) ställde en fråga om Västra Rydsvägen. Barn- och ungdomar 
som ska från parkeringen till IP och Drömparken har ofta bråttom och springer 
dit. Många kör för fort. Ofta är det kommunens och hemtjänstens bilar som gör 
det. Vad behövs göras för att få en trafiksäkrare miljö? 

Catharina Andersson (S) ställde fråga om viten för GP-entreprenören. Vilka 
belopp för viten har GP- entreprenören krävts på för hela entreprenadtiden och 
hur mycket av det har avsett vinterväghållning fördelat per år? 

Frågorna besvaras vid kommande sammanträde.  
  



  

PROTOKOLL 19 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Rapporter 
Temaärende Mät- och GIS-verksamheterna 

- Mätningsverksamheteten består av bland annat nybyggnadskartor, 
utstakning, lägesinmätning och gränsutmärkningar 

- GIS-verksamheten består av bland annat GIS-programvara, GIS-
kompetens, Geodata samt interna och externa kartor. 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

• Andreas Kreibom – VA chef  

- Ny chef sedan en månad 

• Jan Helge - Gata Park  

- Västra Rydsvägen hastighetsmätning  

• Mikael Thelin – Avfallschef 

- Avfallsplanen är antagen i kommunfullmäktige 

- Ny teknisk handbok framtagen med Håbo och Knivsta 
  



  

PROTOKOLL 20 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Delegationsbeslut 
1. Beslut om belägenhetsadresser januari 2023 

 Dnr TN 23/0001 
  

 

 
  



  

PROTOKOLL 21 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Anmälningar 
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