KALLELSE
Tekniska nämnden
Datum

2018-12-03

Tekniska nämnden kallar till sammanträde
Tid: måndagen den 17 december 2018, kl. 15:30
Plats: Gemaket
Ordförande: Catharina Andersson (S)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 10 december kl.
09:00 i Dalkarlen
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Marcus Sköld (M)
Dag för justering, förslag: torsdagen den 20 december 2018, kl. 09:00

Temaärende – Dagvattenmodell
Beslutsärenden
1.

Uppdatering av verksamhetsområde för VA
TN 18/0326
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden fastställer verksamhetsområdet för
kommunens vatten-, dagvatten- och spillvattenanläggningar
enligt kartor daterade 16 november 2018.
Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län
beslutat verksamhetsområde för kommunens vatten-,
dagvatten- och spillvattenanläggningar både GIS format och
PDF karta.
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2.

Omfördelning av VA-investeringsmedel avseende
Murarvägen
TN 18/0312
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2000 tkr från
Ledningsrenovering & Servis samt 2500 tkr från Nya ledningar
ospec till projektet investeringar Murarvägen ur 2018 års
investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.

3.

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2018 för
Tekniska nämnden
TN 18/0347
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och
åtgärdsplan 2018 för Tekniska nämnden.

4.

Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Tekniska nämnden
TN 18/0346
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för
Tekniska nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets
förslag.

5.

Ändring av bestämmelse om datumparkering
TN 18/0375
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag
gällande ändring av bestämmelse om datumparkering. Skyltningen
för datumparkering anpassas till de gator/områden som regeln gäller
för samt att reglerna för gatuparkering ändras till att endast gälla på
en sida med parkeringsförbud under vintertid (15 oktober – 30 april).
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6.

Medborgarförslag - angående cykelbanor i Bro
TN 17/0371
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att de i
förslaget framförda synpunkterna även fortsättningsvis kommer att
framföras till Trafikverket för att de som väghållare ska bygga ut
gång- och cykelvägar mellan Bro och Bålsta samt mellan Bro och
Håbo-Tibble.

7.

Medborgarförslag rörande trafiksituationen på
Prästhagsvägen
TN 17/0376
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att förslaget
beaktas i samband med revideringen av Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2019.

Övriga frågor
Rapporter
Delegationsbeslut
Utskick av remiss vid namnsättning av förskola vid Lillsjö badväg
Bostadsanpassningsbidrag, oktober 2018
Förlängning av avtal avseende drifts- och underhållsentreprenad för offentlig
belysning
Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Geologivägen
Lokal trafikföreskrift om stoppförbud på Artistvägen
Lokal trafikföreskrift om parkering vid Gamla Landsvägen
Delegation från Tekniska nämnden till TNAU att yttra sig om detaljplan
Tibbleängen
Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, oktober 2018
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2018-10-01- 2018-10
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Anmälningar
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018
- Inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen i nämnderna för
mandatperioden 2018 - 2022
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018
- Redovisning av obesvarade motioner, KS 18/0146
Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober 2018 Medborgarförslag om att bygga två hundrastgårdar vid Strandvägen i
Kungsängen
Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationerSN 18/0162
Kommunstyrelsens beslut § 13 - Reglemente med gemensamma bestämmelser
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Kommunstyrelsens beslut § 14 - Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut § 15 - Reviderat reglemente för valnämnden
Kommunstyrelsens beslut § 17 – Reviderat reglemente för bygg- och
miljönämnden
Kommunstyrelsens beslut § 18 - Reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut § 19 - Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd,
antagande av reglemente för äldre- och omsorgsnämnd samt reviderat
reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut § 20 - Upphävande av utbildningsnämnd, inrättande
av barn- och grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd
samt antagande av reglementen
Kommunstyrelsens beslut § 21 - Upphävande av kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott
Kommunstyrelsens beslut § 22 - Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och
trygghetsutskott under kommunstyrelsen

Catharina Andersson (S)
Ordförande
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