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Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2017-09-25

Gemaket, 2017-09-25, 15:00 – 16:35

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Tilman D. Thulesius (MP), 1:e vice
ordförande
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Katarina Olofsson (SD)
Leif Janson (S)
Lars Malmström (C)
Ingemar Hägg (L)
Sune Alsgren (M)
Daniele Spagnolo (KD)

Emil Hellblom (S)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Ida Brännström, Teknisk chef, §§ 37 – 42
Mikael Thelin, Enhetschef, § 42 (Punkt 1 – 3)
Olof Meiton, Ingenjör, § 42 (Punkt 1 – 3)

Marcus Sköld (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-10-02
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 37 - 44

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:

2017-09-25

Datum för anslagsuppsättande:

2017-09-29

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

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

Olle Nykvist

2017-10-20
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2017-09-25
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 37

2017-09-25

Verksamhetsrapport augusti 2017
Tekniska nämnden
Dnr TN 17/0278

Beslut
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsrapporten augusti 2017 med
helårsprognos för ekonomin med redaktionella förändringar och överlämnar den
till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har skrivit en verksamhetsberättelse per 31 augusti
med helårsprognos för ekonomin.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017



Verksamhetsrapport delår augusti 2017 för tekniska nämnden

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna, och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 38

2017-09-25

Nämndbudgetförslag 2018 Tekniska
nämnden
Dnr TN 17/0275

Beslut
Tekniska nämnden beslutar överlämna nämndbudgetförslaget 2018 till
Kommunstyrelsen inför den fortsatta budgetberedningen.
__________

Sammanfattning
Den 31 maj 2017 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 101) om ett
budgetdirektiv för 2018 med preliminära budgetramar för samtliga nämnder.
Utifrån budgetdirektivet ska nämnderna ta fram och lämna ett förslag till
budget och verksamhetsplan för 2018.
Tekniska nämnden har tilldelats en preliminär budgetram på 36 719 tkr för år
2018. Det är ett tillskott med 3 670 tkr jämfört med år 2017. Den tilldelade
preliminära investeringsramen uppgår till 25 000 tkr.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är nämndens verksamhet inryms i
budgetramen för 2018 genom omprioriteringar och effektiviseringar.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017



Budgetdirektiv med preliminära budgetramar 2018 (KS § 101, 201705-31)

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna, och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 39

2017-09-25

Lokala trafikföreskrifter om förbud att
parkera på gator i Jursta
Dnr TN 16/0266

Beslut
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal trafikföreskrift om förbud
att parkera på gator i Jursta antas;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 9 oktober 2017.
__________

Sammanfattning
I Jursta, sydväst om Bro tätort, byggde Skanska Mark och Exploatering Nya
Hem AB ett nytt bostadsområde.
Flera av vägarna är nu färdigställda och kommunen har tagit över dem.
Gator och vägar inom området är inte utformade för att parkering ska ske längs
med gatan, utan boende- och gästparkeringar finns anlagda inom respektive
fastighet. Dessutom är vägarna i de centrala delarna i allmänhet för smala för
att gatuparkering ska vara lämpligt.
För att behålla god framkomlighet för drift och underhåll, räddningstjänst och
sophämtning föreslår Samhällsbyggnadskontoret därmed att en lokal
trafikföreskrift om ett område med parkeringsförbud antas.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

5 (10)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 40

2017-09-25

Lokal trafikföreskrift om hastighet på
Jurstagårdsvägen
Dnr TN 17/0125

Beslut
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokala trafikföreskrifter om nya
hastigheter på Jurstagårdsvägen, Bro antas;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 9 oktober 2017.
__________

Sammanfattning
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB byggde ett nytt bostadsområde i
Jursta. På Jurstagårdsvägen har många synpunkter inkommit om att
hastighetsgränsen 70 km/h är en för hög hastighet nära bostadsområdet.
I dagsläget är hastighetsbegränsningen 70 km/h på befintliga sträckor mellan
Jurstarondellen till Enköpingsvägen. Genom att sänka hastighetsgränsen
förbättras säkerheten för bostadsområde i Jursta. Samtidigt kommer de nya
hastighetsgränserna bättre följa vägutformning samt tillgänglighet,
trafiksäkerhet och miljö. Grundtanken är att i första hand arbeta med
hastighetsgränsen 40 km/h från Jurstarondellen förbi bostadsområdet till
fastighetsgränsen Jursta 3:14 och därefter 60 km/h till Enköpingsvägen.
De nya hastigheterna för Jurstagårdsvägen har sänts ut på remiss till
Trafikverket region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län samt
Närpolisen i Upplands-Bro. Samhällsbyggnadskontoret fick in positiva
synpunkter från dem.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
Samhällsbyggnadskontorets förslag på lokala trafikföreskrifter om att sänka
hastigheter på Jurstagårdsvägen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 juli 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 41

2017-09-25

Sammanträdestider 2018 för Tekniska
nämnden
Dnr TN 17/0249

Beslut
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2018,
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess
beredningsgrupp för år 2018. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2018
Tekniska nämndens beredning
(måndag kl. 9:00)

Tekniska nämnden
(måndag kl. 15:00)

19 februari

26 februari

9 april

16 april

11 juni

18 juni (heldag)

17 september

24 september

22 oktober

29 oktober

10 december

17 december

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 42

2017-09-25

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
__________
Kontorschefens rapporter














Justerandes sign

Mikael Thelin informerar om avfallsverksamheten och
kretsloppscentralerna som tas över i kommunens regi.
Olof Meiton informerar om passersystemet till
Kretsloppscentralerna. Driftsättning under hösten.
Olof Meiton informerar om byggande av lekplats kring
Kungsängens IP. Arbetet beräknas vara klart i januari 2018,
växtplanteringar tillkommer därefter under våren 2018.
Ida Brännström informerar om projektet med E Ons arbete med att
anlägga fjärrvärmeledning genom Kungsängen.
Ida Brännström informerar om trafiksäkerhetsarbetet med en
”trafikmånad” under okt/nov i kommunens skolor samt att en ny
upphandling pågår.
Mathias Rantanen informerar om av AU beslutad avbruten
upphandling angående entreprenadarbeten på Torget i Kungsängen.
Mathias Rantanen informerar om exploatering av Ringvägen, samt
kommande projektering och utbyggnad.
Mathias Rantanen informerar om utökning av infartsparkeringen i
Bro på södra sidan samt givet planuppdrag för norra sidan.
Mathias Rantanen informerar om tidsplanen för Kockbacka
trafikplats som planeras vara färdig sista kvartalet 2017 varefter
planteringar tillkommer under andra kvartalet 2018.
Mathias Rantanen informerar om tidplan för utbyggnad av Ådöledningen 2017 – 2020.
Mathias Rantanen informerar om de cirka 20 planerade åtgärder i
Bro samt den genomförda trygghetsvandringen.
Mathias Rantanen informerar om pågående utbyggnad av gator och
VA i Norrboda-Brunna.
Mathias Rantanen informerar om förändringar i organisationen –
de två nya enheterna är gata/park och trafik samt avfall.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 43

2017-09-25

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.
__________

Justerandes sign

1.

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Gamla Landsvägen

2.

Bostadsanpassningsbidrag, juli 2017

3.

Bostadsanpassningsbidrag, juni 2017

4.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, maj 2017

5.

Tidsbegränsad parkering vid Härnevi skolväg

6.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2017-05-19 – 2017-08-17

7.

Tillförordnad chef den 25 september – 6 oktober 2017

8.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, augusti 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 44

2017-09-25

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
__________

Justerandes sign

1.

Kommunstyrelsens beslut § 53 - Budgetdirektiv 2018

2.

Kommunstyrelsens beslut § 61 - Lokalresursplan 2017–2021

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 80 - Delårsrapport januari-april 2017 med
helårsprognos

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 83 - Förslag till ny taxa och text i vites samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd och trafikanordningsplaner

5.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, juni 2017

6.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 6 - Omfördelning av
investeringsmedel 2017 T2

7.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 7 - Tilldelningsbeslut på
upphandling Kretsloppscentralerna

8.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 8 - Tilldelningsbeslut på
upphandling av ny lekplats

9.

Upplåtelse av offentlig plats, den 19 maj 2017 till den 24 augusti 2017

10.

Meddelande om antagande av detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan
Blomman), nr 1501, Bro, Upplands-Bro kommun

11.

Länsstyrelsens yttrande över förslag avfallsplan och nya avfallsföreskrifter
för 2018–2022, 19251–2017

Utdragsbestyrkande
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