Handlingar till
Tekniska nämndes sammanträde
den 18 juni 2018

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Planerare
Samhällsbyggnadskontoret/TN
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-09

TN 18/0136

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Föreskrifter om bärighetsklasser i Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Tekniska avdelningens förslag till vägar som
ska tillhöra bärighetsklass 1.

Sammanfattning
En vägs bärighetsklass, BK, avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.
Kommunen har idag inga gällande föreskrifter om bärighetsklasser varför alla
kommunens vägar enligt Nationella Vägdatabasen (NVDB) är klassade som
Bärighetsklass 2 ”BK2”. BK2 är en standardvikt för kommunala gator.
Samtidigt står det i Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och
andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt
intresse inom Stockholms län angivet att de flesta av kommunens vägar tillhör
bärighetsklass 1, BK1. Tekniska avdelningen föreslår att vägarna enligt bilaga
1 ska tillhöra bärighetsklass 1. Det är vägar där tung trafik ska förekomma
såsom industriområde samt de vägar som trafikeras av fordon i linjetrafik.
Dessa vägar är utformade och byggda för bärighetsklass 1.

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse daterad 9 april 2018



Trafikförordningen (1998:1276)



Länsstyrelsens i Stockholms län sammanställning över vägar och vissa
lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län:
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/omlansstyrelsen/forfattningar/Pages/sammanstallning-over-vagar-mm.aspx

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
En vägs bärighetsklass, BK, avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.
Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har
föreskrivits tillhör en allmän väg, bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som
inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller
del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av
Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter
om att någon annan väg som inte är enskild eller en del av en sådan väg ska
tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 meddelas av kommunen.
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Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna
vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre.
För övriga delar av vägnätet gäller BK2, BK3 eller särskilda lokala
viktbegränsningar.
Genom att föreskriva vilka bärighetsklasser som gäller för respektive
gator/vägar kan man även begränsa förekomsten av tung trafik. Vid de tillfällen
som tyngre fordon än den gällande viktbegränsningen medger ska framföras
kan dock möjligheten för dispens utredas.
Kommunen har idag inga gällande föreskrifter om bärighetsklasser varför
gator/vägar enligt Nationella Vägdatabasen (NVDB) är klassade som BK2,
som är en standardvikt för kommunala gator. Samtidigt står det i
Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar
samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom
Stockholms län angivet att de flesta av kommunens vägar tillhör BK1.
Tekniska avdelningen föreslår att vägarna enligt bilaga 1 ska tillhöra
bärighetsklass 1. Det är vägar där tung trafik förekommer såsom
industriområden samt ägar som trafikeras av fordon i linjetrafik. Dessa vägar är
markerade i blått i bild nr 1 nedan och är utformade och byggda för
bärighetsklass 1.

Bild nr 1. Vägar med BK1 i Upplands-Bro kommun

Barnperspektiv
Risken för påkörningsolyckor med tunga fordon samt exponering av olika
emissioner, tex partiklar minskar om trafiken begränsas till vissa vägar.
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Datum

Vår beteckning

2018-04-09
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Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Andrea Löf
Trafikplanerare
Bilagor
1. Förteckning över vägar som ska tillhöra bärighetsklass 1
Beslut sänds till
 Akt

3 (3)

Bilaga 1
BK1-vägar

Kungsvägen

mellan avfarten från E18 och Enköpingsvägen

Skyttens väg
Enköpingsvägen
Bygdegårdsvägen
Västra Rydsvägen
Hjortronvägen
Skolvägen

mellan Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen

Granhammarsvägen
Mineralvägen
Geologivägen

busslingan

Pettersbergsvägen
Mätarvägen
Effektvägen
Energivägen
Örnäsvägen
Garpebodavägen
Kraftvägen
Symmetrivägen
Konstvägen
Ängsuddsvägen
Kockbackavägen
Lejondalsvägen
Finnstabergsvägen
Ginnlögs väg
Assurs väg
Jurstabergsvägen

mellan Lejondalsvägen och vändslingan

Jurstagårdsvägen
Köpmanvägen
Stationsvägen
Råbyvägen
Skällstavägen
Tryckfärgsvägen
Ullevivägen
Hylsnyckeln
Skiftnyckeln
Domkraftsvägen
Klövtorpsvägen

mellan Enköpingsvägen och vändslingan

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-17

TN 18/0109
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Motion om stadsträdgårdsmästare KS 18/0109
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterat 17 april 2018.

Sammanfattning
En motion om en stadsträdgårdsmästare har inkommit, TN 18/0109.
Tekniska avdelningen uppfattning är att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018



Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018

Ärendet
Motionen yttrar önskemål om att kommunen ska anställa en
Stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig
skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen
beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten
finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt
snöröjning och sandning. Vad gäller maskiner så är enligt motionen tanken att
det inte ska köpas in en komplett uppsättning från början utan att det köps in
allteftersom budget tillåter, under tiden hyrs dessa. I motionen står även att
eftersom stadsträdgårdsmästaren ska vara ansvarig för snöröjningen så kan
kommunen garantera att den genomförs enligt beslut dvs. efter ett
jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik.
Dessutom beskrivs även att detta möjliggör för medborgare som står långt från
arbetsmarknaden att komma in i arbete och få en egen försörjning.
Tekniska avdelningen menar dock att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-17

TN 18/0109

1. Kontoret har idag en parkingenjör samt en drifttekniker som har
ansvaret för skötselplaner samt ansvaret för genomförande och drift av
detta.
2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut den 31 maj
2018. Upphandling av ny entreprenör är redan genomförd och avtalet är
skrivet. Nya avtalet träder i kraft 1 juni 2018.
3. För att ta över samtlig drift i egen regi krävs en hel del investeringar,
inte bara i maskiner utan även ny anläggning för driftpersonal samt
utrymmen för upplag och maskinpark.
4. Samtliga av kommunens gång- och cykelvägar har prioritet 1 för
vinterväghållning. Fordonstrafiknätet har generellt prioritet 2 förutom
de större lederna samt vägar till och från viktiga målpunkter som
skolor, centrum och kollektivtrafik. I det nya avtalet kommer detta även
att kunna styras och följas upp på ett annat sätt än tidigare.
5. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning,
övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor personalstyrka
och en bra arbetsledning. Att möjliggöra arbete för personer som ligger
långt från arbetsmarknaden är ett bra förslag men det krävs även egen
personal som har kompetensen och engagemanget.
6. Att sköta samtlig drift i egen regi tror även Samhällsbyggnadskontoret
skulle öka engagemanget i utförandet och skapa ett bra resultat för
kommuninvånarna.

Barnperspektiv
Att arbeta för att skapa trevligare och tryggare ytor och skapa ett större
engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor påverkar hur barnen kan
röra sig i samhället samt skapar möjligheter till lek och utomhusvistelse som
även främjar hälsan.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-04-17

TN 18/0109

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik
Bilagor
1. Motion om Stadsträdgårdsmästare inkommen 18 mars 2018
Beslut sänds till
 Akt
 Motionsställaren

3 (3)

Motion om stadsträdgårdsmästare
Kommunens entreprenadavtal för markskötsel, snöröjning och
sandning går ut under 2018. I stället för att upphandla nya avtal anser
Vänsterpartiet att kommunen ska anställa en Stadsträdgårdsmästare.
Vi vinner med detta:
➔ En ekologiskt hållbar markskötselplan
➔ En långsiktig och sammanhållen markskötselplan
➔ Garanti för att snöröjningen i kommunen verkligen genomförs på ett jämställt
sätt
➔ Möjlighet att i samarbete med arbetsmarknadsenheten bereda ungdomar som
misslyckats i skolan en yrkesutbildning och/eller meningsfull arbetsträning
Stadsträdgårdsmästaren ska ha i uppdrag att lägga en långsiktig skötselplan och
sedan ansvara för den planens genomförande och drift.
En långsiktigt markskötselplan ger möjlighet att i huvudsak odla perenna växter i våra
rabatter. Samtidigt ger det möjlighet att utforma varje grönområde på unika, vackra,
ekologiska och användarvänliga sätt.
Vi kan se exempel på vilka fantastiska miljöer som kan skapas i Enköping och
Upplands Väsby som har haft stadsträdgårdsmästare i ett flertal år.

Budget, ekonomi och bemanning
Stadsträdgårdsmästaren ska använda de medel som redan satts av i kommunens
budget för upphandling och drift av grönområden samt snöröjning och sandning.

Eftersom arbetet är långsiktigt köps det inte en komplett uppsättning av maskiner och
redskap för arbetena på en gång, utan dessa köps in allteftersom budgeterade medel
så tillåter. Under tiden hyr man den maskinpark man behöver.
Stadsträdgårdsmästaren anställer de arbetare som hen anser vara behövliga för
arbetets utförande.
Eftersom stadsträdgårdsmästaren även ska vara ansvarig för snöröjningen, kan vi på
så sätt garantera att denna verkligen genomförs enligt kommunens beslut, dvs. efter
ett jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik.
Ytterligare ett mervärde som vi kan få från att sköta vår yttre miljö är arbetsträning
och yrkesutbildning för medborgare som av olika skäl idag står långt från
arbetsmarknaden. Både snöröjning, framförande av tyngre maskiner och fordon och
trädgårdsskötsel ger möjlighet till praktisk utbildning och genom detta framtida
möjligheter till arbete och egen försörjning.
Tryggt och snyggt! Tryggare eftersom vi kan erbjuda våra ungdomar på glid
meningsfulla jobb och utbildningar. Snyggare eftersom vi själva utformar vår miljö i
kommunen.

Kungsängen, 18 mars 2018
Kerstin Åkare
Vänsterpartiet i Upplands-Bro

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-17

TN 18/0081
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om placering av
gatubelysning och väg markeringar vid
Säbyholm
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
Den 2 januari 2018 inkom ett medborgarförslag från
gatubelysning i korsningen på Rösaringsvägen vid Säbyholm.

r om

Tekniska nämnden har fått ärendet för beslut.
Förslagsställaren skriver att det tidvis är mörkt längs med vägen och att
vägutformningen upplevs trafikosäker. Kommunen delar denna uppfattning.
Kommunen är dock endast väghållare fram till Rättarboda. Därefter är det
Trafikverket som är väghållare och ansvarar för drift och underhåll inklusive
belysning. Kommunen kan därför inte sätta upp belysning längs med
Trafikverkets väg.
Kommunen tar upp frågan med Trafikverket vid kommande avstämningsmöte
och förslagsställaren kan också kontakta Trafikverket direkt med förslaget.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018



Medborgarförslag inkommit den 2 januari 2018



Belut KS 18/0009 §5, daterad 14 februari 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 2 januari 2018 inkom medborgarförslag om att kommunen ska sätta
gatubelysning vid infarten från vägen ner mot Lindormsnäs mot Säbyholm. Det
finns ingen belysning längs med Rösaringsvägen idag förutom i korsningen
Rättarbodavägen/Ådövägen.
Kommunen är väghållare på Jurstabergsvägen fram till Rättarbodavägen.
Kommunen har belysning längs med Jurstabergsvägen. Efter Rättarbodavägen
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övergår Jurstabergsvägen till Rösaringsvägen och därifrån är det Trafikverket
som är väghållare för vägen samt sträckan in mot Säbyholm. Trafikverket
ansvarar för drift och underhåll inklusive belysning. Kommunen kan därför
inte sätta upp belysning längs med Trafikverkets väg i enlighet med förslaget.
Kommunen tar upp frågan med Trafikverket vid kommande avstämningsmöte.
Förslagsställaren kan också kontakta Trafikverket direkt med förslaget.

Barnperspektiv
Belysning skapar en tryggare och trafiksäkrare miljö för barn.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik
Bilagor
1. Medborgarförslag rörande gatubelysning_trafiksäkerhet, daterad 2018-0102
2. Belut KS 18/0009 §5, daterad 14 februari 2018
Beslut sänds till
 Akt
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§5

2018-02-14

Medborgarförslag om placering av
gatubelysning och väg markeringar vid
Säbyholm
Dnr KS 18/0009

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
har den 3 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag om
placering av gatubelysning och väg markeringar vid Säbyholm.

Beslutsunderlag


Medborgarförslaget inkommen den 3 januari 2018

Beslutet skickas till:



Frågeställaren
Tekniska nämnden

10 (57)

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-07

TN 18/0159

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Remiss gällande förslag till öppningstider för
bro vid Stäket väg 841, Järfälla och Upplands
Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterad 7 maj 2018.

Sammanfattning
En remiss angående förslag till öppningstider för bron vid Stäket väg 841,
Järfälla och Upplands-Bro har inkommit. Förslaget innebär inga förändringar
gällande öppettider. Tekniska nämnden ser positivt till förslaget och har inget
ytterligare att erinra.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018



Remiss gällande förslag till öppningstider för bro vid Stäket väg 841,
Järfälla och Upplands-Bro, ärendenummer TRV 2018/36228, daterad 3
maj 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun har mottagit remiss angående förslag till öppningstider
för bro vid Stäket väg 841. Enligt 5 kap. 2§ vägförordningen (2012:707) ska
väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om när rörliga broar ska öppnas
för sjötrafik. Den senaste kungjorda föreskriften gällande bron vid Stäket, som
då benämndes Almarestäket, publicerades 15 juni 1979 (01FS 1979:53) i
Stockholms läns författningssamling. Öppettiderna har sedan dess ändrats
genom åren utan att någon ny föreskrift blivit kungjord. Det vägnummer som
angetts i föreskriften för bron vid Stäket har dessutom ändrats. Genom
remissen meddelar Trafikverket region Stockholm föreskrift för de
öppningstider som nu gäller.
I förslaget anges följande öppettider:
1 maj – 15 oktober
Alla dagar: kl 09:30, 10:30 ….22:30 övrig tid efter förhandsbeställning.
Nyttotrafik kan erhålla broöppning på annan tid efter förhandsbeställning
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16 oktober – 30 april
Broöppning kan erhållas efter förhandsbeställning.

Barnperspektiv
Barns säkerhet är viktig i samband med broöppning, i övrigt angående tider för
broöppning påverkas inte barnperspektivet.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/trafik
Bilagor
1. Remiss – Förslag till öppningstider för bro vid Stäket väg 841, Järfälla och
Upplands-Bro kommuner, daterad 3 maj 2018.
2. Bilaga Sjöfartsverkets hemsida bro vid STÄKET, daterad 10 april 2018.
Beslut sänds till
 Akt
 Trafikverket

2 (2)

REMISS
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/36228

2018-05-03
Sidor

1(2)

Enligt sändlista

Förslag till öppningstider för bro vid Stäket väg
841, Järfälla och Upplands Bro kommuner
Bakgrund
Enligt 5 kap. 2 § vägförordningen (2012:707) ska väghållningsmyndigheten meddela
föreskrifter om när rörliga broar ska öppnas för sjötrafik. En konsekvensutredning skall göras
innan myndigheten beslutar om föreskrifter (förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning). Enligt 3 § 3 st. vägförordningen skall beslut enligt 2 §
samma förordning kungöras på det sätt som är föreskrivet i fråga om författningar i allmänhet.
Den senaste kungjorda föreskriften gällande bron vid Stäket, som då benämndes
Almarestäket, publicerades 15 juni 1979 (01FS 1979:53) i Stockholms läns författningssamling.
Öppningstiderna har sedan dess ändrats genom åren utan att någon ny föreskrift blivit
kungjord. Det vägnummer som anges i föreskriften för bron vid Stäket har dessutom ändrats.
Bron vid Stäket är en väganordning tillhörande väg 841 för vilken Trafikverket Region
Stockholm är väghållningsmyndighet. Trafikverket Region Stockholm avser att meddela
föreskrift för de öppningstider för sjötrafik som nu gäller och är publicerade på Sjöfartsverkets
hemsida.
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Staket/

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Ert yttrande ska vara oss tillhanda senast den 1 juni 2018.

Yttrandet skickas till:
diariet.stockholm@trafikverket.se
Uppge Trafikverkets ärendenummer TRV 2018/36228 vid kontakt med Trafikverket.

Nils Högfeldt

Bilaga:
Förslag till föreskrifter om öppningstider för bron vid Stäket

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Nils Högfeldt
Trafikmiljö
Direkt: 010-123 61 33
nils.hogfeldt@trafikverket.se

REMISS
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/36228

2018-05-03
Sidor

2(2)

Sändlista:
Sjöfartsverket: sjofartsverket@sjofartsverket.se



Länsstyrelsen Stockholms län: stockholm@lansstyrelsen.se



Polismyndigheten Stockholm: registrator.stockholm@polisen.se



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se



Järfälla kommun: kontakt@jarfalla.se



Upplands-Bro kommun: kommun@upplands-bro.se
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Sjöfartsverkets hemsida den 10 april 2018.
Landsvägsbron
(59-28,4N 017-47,5E) Sjökort 111
STÄKETBRON

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,2 m
Fri bredd: 7,8 m

Öppningstider
1 maj - 15 oktober
Alla dagar: kl 0930, 1030 ..... 22.30 övrig tid efter förhandsbeställning.
För ytterligare information kontaktas brovakten.
Nyttotrafik kan erhålla broöppning på annan tid efter förhandsbeställning.
16 oktober - 30 april
Broöppning kan erhållas efter förhandsbeställning.
Övriga upplysningar
Förhandsbeställning och annan kontakt med brovakten:
Tel 08-583 518 75 eller VHF kanal 14.
Vid passage av Stäket ska fartyg som är större än 300 BRT rapportera till VTS Södertälje på
VHF-kanal 68.
Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0085

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning av ny väg till Björkboda
Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer vägnamnet Björkbodastigen enligt
namnberedningsgruppens förslag.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Ägaren till fastigheten Björkboda 2:1 har låtit stycka av fastigheten så att den
södra delen med gården Björkboda fått en ny fastighetsbeteckning. Den norra
delen av fastigheten har hittills varit obebyggd, men byggnation av ett nytt
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnad pågår på den sydöstra delen av
fastigheten. Det finns ingen befintlig väg in till bostaden, men anläggning av
infartsväg från Sjöhagenvägen alldeles söder om den samlade bebyggelsen i
Sjöhagen pågår.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår följande vägnamn: Björkbodastigen till den
nya fastigheten.
Inga synpunkter har inkommit under remisstiden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Bifogad karta

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns
kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt
1 kap. 4§ Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna
ortnamn inte ändras utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn
beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen vänder sig uttryckligen till
alla som arbetar statligt eller kommunalt med namngivning,
namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och
presenteras på de officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0085

I arbete med namnsättning så strävar kontoret efter att i möjligaste
mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala
verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Björkboda 2:1 har låtit stycka av fastigheten så att den
södra delen med gården Björkboda fått en ny fastighetsbeteckning. Den norra
delen av fastigheten har hittills varit obebyggd, men byggnation av ett nytt
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnad pågår på den sydöstra delen av
fastigheten. Det finns ingen befintlig väg in till bostaden, men anläggning av
infartsväg från Sjöhagenvägen alldeles söder om den samlade bebyggelsen i
Sjöhagen pågår. Eftersom bostadshuset inte är placerat i anslutning till
Sjöhagenvägen och för att boende längs Sjöhagenvägen ska slippa byta adress,
anser Samhällsbyggnadskontoret att det vore lämpligast med ett nytt vägnamn
på den ca 250 meter långa infartsvägen. Fastighetsägarna har själva önskat ett
vägnamn med anknytning till platsen och gårdens namn Björkboda. Kontoret
föreslår namnet Björkbodastigen, då namnet Björkbodavägen är ganska vanligt
förekommande i landet. Namnet Björkbodastigen signalerar dessutom att det är
fråga om en mindre väg.

Remissvar
Förslaget skickades ut på remiss till Upplands-Bros
Hembygdsföreningar samt till Kultur-och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.
Inga synpunkter från hembygdsföreningarna i Upplands-Bro eller
fastighetsägarna har inkommit.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0085

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser som påverkar barnens livsmiljö.
Samhällsbyggnadskontoret

Lina Delde
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen
Bilagor
1. Karta Namnsättning Björkboda
Beslut sänds till
 Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
 Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur- och fritidsnämnden
 Fastighetsägaren

3 (3)

o

Namnsättning i Björkboda, Håtuna

mars 20, 2018

Föreslaget namn: Björkbodastigen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0086

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Norrboda-Brunna- namnsättning av 4 nya
dagvattendammar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa namnen Vibydammen, Örnäsdammen,
Granhammarsdammen och Rågångsdammen för Norrboda/Brunnas nya
dagvattendammar.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Viby- och Örnäsdammarna är placerade inom sina respektive geografiska
namnområden (traktnamnet) och kontoret finner därför att anknytningen till
dessa är lämpliga som namn för dammarna, de är med andra ord redan kända
namn för lokalbefolkningen. Granhammarsdammen och Rågångsdammen
ligger i anslutning till vägar med dessa namn.
Kontoret föreslår följande namn: Vibydammen, Örnäsdammen,
Granhammarsdammen och Rågångsdammen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Bifogad karta över området

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns
kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt
1 kap. 4§ Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna
ortnamn inte ändras utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn
beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen vänder sig uttryckligen till
alla som arbetar statligt eller kommunalt med namngivning,
namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och
presenteras på de officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet.
I arbete med namnsättning så strävar kontoret efter att i möjligaste
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0086

mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala
verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
Enligt uppdrag att namnsätta strategiska platser i kommunen samt en begäran
från Tekniska avdelningen inom Samhällsbyggnadskontoret finns behovet att
namnsätta dagvattendammarna inom Upplands-Bro kommun.
Tre av dammarna ligger i Brunna industri- och verksamhetsområde och är i
stort sett färdigbyggda. Den fjärde dammen som ligger i Norrboda är också
under byggnation. Viby- och Örnäsdammarna är placerade inom sina
respektive geografiska namnområden (traktnamnet) och kontoret finner därför
att anknytningen till dessa är lämpliga som namn för dammarna, de är med
andra ord redan kända namn för lokalbefolkningen. Granhammarsdammen och
Rågångsdammen ligger i anslutning till vägar med dessa namn.
Sammanfattningsvis så föreslås alla dammarna få namn som anknyter till deras
lägen samt med namn som redan är kända av invånarna i Upplands-Bro.

Remissvar
Tjänsteskrivelsen skickades ut på remiss till Upplands-Bros
Hembygdsföreningar, kommunens exploateringsavdelning, VA- och gata/parkenheterna inom Tekniska avdelningen samt till Kultur-och fritidsnämnden.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0086

Kultur- och fritidsnämnden samt VA-enheten har svarat att de inte har några
invändningar mot förslaget.
Inga synpunkter från hembygdsföreningarna i Upplands-Bro eller
fastighetsägarna har inkommit.

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser som påverkar barnens livsmiljö.
Lina Delde
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen
Bilagor
1. Karta Örnäs- och Vibydamm
2. Karta Granhammarsdammen
3. Karta Rågångsdammen
Beslut sänds till
 Mät&GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
 Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
 VA-enheten; Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur- och fritidsnämnden

3 (3)

Örnäs- och Vibydammen

o

februari 28, 2018

Örnäsdammen

Vibydammen
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o

Granhammarsdammen

februari 28, 2018

Granhammarsdammen
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Rågångsdammen

o

februari 28, 2018

Rågångsdammen
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0084

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning Jursta- ny rondell samt namnbyte
av Jurstabergsvägen
Förslag till beslut
Fastställa vägnamnet Rösaringvägen samt namnet Miklagårdsrondellen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande namn: Rösaringvägen samt Miklagårdsrondellen.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Karta Miklagård och Rösaringsvägen

Ärendet
Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns
kulturhistoria.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt
1 kap. 4§ Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna
ortnamn inte ändras utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn
beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen vänder sig uttryckligen till
alla som arbetar statligt eller kommunalt med namngivning,
namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och
presenteras på de officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet.
I arbete med namnsättning så strävar kontoret efter att i möjligaste
mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala
verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
Kontoret önskar byta ut det befintliga vägnamnet Jurstabergsvägen mot
Rösaringvägen så att den befintliga Rösaringvägen får en ny längre sträckning
ända ifrån Jurstarondellen fram till fornlämningsområdet Rösaring. Denna
namnändring skulle underlätta för besökare att hitta till denna intressanta plats,
men också minskarisken för
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

TN 18/0084

förväxling av vägnamn då det finns flera vägar med Jursta-koppling i
dagsläget. Det finns inga byggnader längs med den nuvarande
Jurstabergsvägen vars adresser skulle kunna påverkas av denna namnändring.
En ny rondell har tillkommit i direkt anslutning till det nybyggda
bostadsområdet i Jursta. Eftersom det redan finns en befintlig rondell i närheten
med namnet Jurstarondellen finner kontoret det lämpligast att ge denna nya
rondell ett namn som inte lätt kan förväxlas med detta. Den nya rondellen har
byggts i korsningen mellan Jurstagårdsvägen och Miklagårdsvägen som leder
in i området. Därför föreslår kontoret att rondellens namn ska anknyta till
infartsvägen, därav förslaget Miklagårdsrondellen.
Remissvar
Förslaget skickades ut på remiss till Upplands-Bros
Hembygdsföreningar, kommunens exploateringsavdelning, VA- och gata/parkenheterna inom Tekniska avdelningen samt till Kultur-och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. Inga
synpunkter emot förslaget har inkommit från hembygdsföreningarna i
Upplands-Bro eller fastighetsägarna.

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser som påverkar barnens livsmiljö.
Samhällsbyggnadskontoret

Lina Delde
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen
Bilagor
1. Karta Miklagård och Ringvägen
Beslut sänds till
 Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
 Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur- och fritidsnämnden

2 (2)

Förslag till ändring av vägnamn, Jursta, Bro

Ny rondell: Miklagårdsrondellen

Föreslagen ändring av namn
till Rösaringvägen

TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Tillväxtkontoret/TA
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-23

TN 18/0087

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse Namnsättning av ny förskola
på Ringvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa namnet Förskolan Ringblomman.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ansvar för namnsättning i kommunen.
En ny förskola kommer inom kort att byggas på adressen Ringvägen 17 i
Kungsängen, nära korsningen Ringvägen/Knektvägen.
Namnberedningen föreslår följande namn: Förskolan Ringblomma

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2018
Bifogad karta

Ärendet
Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns
kulturhistoria.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt
1 kap. 4§ Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna
ortnamn inte ändras utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn
beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen vänder sig uttryckligen till
alla som arbetar statligt eller kommunalt med namngivning,
namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och
presenteras på de officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet.
I arbete med namnsättning så strävar kontoret efter att i möjligaste
mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala
verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
En ny förskola kommer inom kort att byggas på adressen Ringvägen 17 i
Kungsängen, nära korsningen Ringvägen/Knektvägen. Namnberedningen
föreslår namnet Ringblomman som anknyter till vägens namn.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

1 (2)

Er beteckning

Datum

Vår beteckning

2018-05-23

TN 17/0283

Remissvar
Förslaget skickades ut på remiss till Upplands-Bros
Hembygdsföreningar, kommunens exploateringsavdelning, VA- och gata/parkenheterna inom Tekniska avdelningen, Utbildningskontoret, samt till Kulturoch fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.
Inga synpunkter från hembygdsföreningarna i Upplands-Bro har inkommit.

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö.
Samhällsbyggnadskontoret

Lina Delde
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen
Bilagor
1. Karta Ringblomman
Beslut sänds till
 Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
 Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur- och fritidsnämnden
 Utbildningsnämnden

2 (2)

o

Namnsättning förskolan Ringblomman

mars 1, 2018

Blivande förskola
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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1:1 132

TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 08-581 692 11
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-23

TN 17/0283

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning Trädgårdsstaden
Förslag till beslut
1. Fastställa vägnamnet Brobäcksvägen
2. Fastställa upprättat förslag till namnbank för torg, parker och dammar
3. Namnberedningen ges delegation att utifrån beslutad namnbank
namnge torg, parker och dammar i takt med kommande genomförande
4. Upphäva namnbeslutet SBN § 60, 2004-12-15 punkt 2 avseende
vägnamn i Jurstabergsområdet.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Namnberedningen föreslår namnen Brobäcksvägen samt namnbank för torg
parker och dammar enligt ovan. Namnbanken föreslås ligga till grund för
kommande namnsättning inom området, samt att namnberedningen ges
delegation att verkställa namnsättning utifrån namnbanken i takt med
kommande genomförande.
Namnberedningen föreslår att beslut SBN § 60, 2004-12-15 punkt 2 avseende
vägnamn i Jurstabergsområdet upphävs, då området inte byggts och dessa
namn nu kommer att användas i namnbanken för Trädgårdsstaden.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Karta

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen
unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro
kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt
1 kap. 4§ Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna
ortnamn inte ändras utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn
beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen vänder sig uttryckligen till
alla som arbetar statligt eller kommunalt med namngivning,
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-23

TN 17/0283

namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och
presenteras på de officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet.
I arbete med namnsättning så strävar kontoret efter att i möjligaste
mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala
verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
En helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, är under projektering längs med södra
sidan av järnvägen i Bro, norr om Ginnlögs väg. Detaljplanen för den första
etappen av 3 har vunnit laga kraft.
Huvudgatan kommer i stort sett att följa Brobäckens sträckning igenom hela
området och föreslås därför heta Brobäcksvägen. I etapp 1 och 2 föreslås en
namnbank med ett gemensamt tema för namn på vägar, torg och
dagvattendammar, nämligen fornnordiska namn. Namn ur namnbanken
kommer senare att placeras ut i området allteftersom genomförandet verkställs.
Platsen har en rik historia med fornlämningar såsomsåsom boplatser,
älvkvarnar, hällristningar, kulturlager samt det gamla vadet i landskapet
skapat av människan genom årtusenden. Det tidiga centrat i bygden, Husby
by, låg söder om den nuvarande orten, kring Bro kyrka från 1100-talet. Den
idag övergivna byn Husby var under järnåldern en stormannagård med stort
gravfält och Assurs hög. Under 1500-talet var Husby kommunens största by.
Under medeltiden övertogs byn av kungamakten och blev kungsgård. Många
namn på forna Bro-bor nämns på runstenar i kommunen. Möjligen härstammar
namnet Bro från den ”bro” i betydelsen väg, som Ginnlög lät bygga enligt
Assurs sten som idag står vid Assurs väg lite söder om Trädgårdsstaden. Namn
med fornnordisk anknytning som föreslås till namnbanken är t ex
Runstenstorget, Älvkvarnsparken, Sätradammen och egennamn tagna från
runstenar enligt bifogad lista.
Remissvar
Förslaget skickades ut på remiss till Upplands-Bros
Hembygdsföreningar, kommunens exploateringsavdelning, VA- och gata/parkenheterna inom Tekniska avdelningen samt till Kultur-och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har svarat att de inte har några invändningar mot
förslaget.
Inga synpunkter mot förslaget från hembygdsföreningarna i Upplands-Bro eller
fastighetsägarna har inkommit.

Barnperspektiv
Beslutet får inga konsekvenser som påverkar barnens livsmiljö.
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TN 17/0283

Samhällsbyggnadskontoret

Lina Delde
Ordförande

Annika Askeljung Jonsson

Namnberedningsgruppen
Namnberedningsgruppen

Bilagor
1. Karta
Beslut sänds till
 Mät&GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
 Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur- och fritidsnämnden
 Exploateringsavdelningen
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Namnbank Trädgårdsstaden 2018-03-20
Namn
Björn
Gudlev,
Krok
Ingerun
Gudfast
Sigrid
Stenfrid
Gisle
Fröger
Unna
Skule
Husbjörn
Bruse
Göt
Geter
Gyrid
Klement
Röd
Åsbjörn
Sigbjörn
Gunnhild
Vithövde
Sigfast
Vifast
Igulfast
Nyse
Orm
Knak
Holmsten
Torfast
Fröbjörn
Gunndjärv
Rodälv
Ulv
Gyller
Joger
Germund Bonde
Vighjälm
Kale
Gervi
Gulla
Holmfast
Vigbjörn
Åsgunn
Igul
Dammar
Sätradammen

Runsten nr

Gata med samma namn i:

Gotland
Frösön
Vejbystrand
Östervåla Heby

Hässleholm
Gotland
Västerås

Sigtuna

Södertälje
Bälinge

Namnbank Trädgårdsstaden 2018-03-20
Torg
Runstenstorget
Park
Älvkvarnsparken

Namn som nämns på runstenar i Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/TN
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-06-04

TN 18/0201

Er beteckning

Tekniska nämnden

Revidering av Tekniska nämndens
delegationsförteckning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar ändringar i Tekniska nämndens
delegationsförteckning, Nr 3.4 U03, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets
förslag.

Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av EU:s
dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Enligt
dataskyddsförordningen måste varje personuppgiftsansvarig ha utsett ett
dataskyddsombud. Denna funktion ska ha en kontrollerande och rådgivande
funktion avseende nämndens arbete med att hantera personuppgifter.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden delegerar rätten att
utse dataskyddsombud till Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår även att Tekniska nämnden delegerar
beslutanderätten i de ärendegrupper avseende dataskyddsförordningen samt
avseende lantmäteriförrättningar som beskrivs i tjänsteskrivelsen. Den nya
lydelsen föreslås börja gälla från och med den 26 juni 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TN 18/0201 7 juni 2018

•

Kommunstyrelsens beslut 25 april 2018, Ks § 89, Revidering av
Kommunstyrelsens deleagtionsförteckning med anledning av
dataskyddsförordningen.

•

Reglemente för Tekniska nämnden antagen av Kommunfullmäktige den
17 december 2014, § 175, senast reviderad av Kommunfullmäktige den 16
maj 2018, § 61.

•

Tekniska nämndens delegationsförteckning 3.4. U03 antagen av Tekniska
nämnden den 19 december 2016, TN § 68

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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TN 18/0201

Ärendet
För varje nämnd ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Reglemente för Tekniska nämnden antagen av
Kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 175, senast reviderad av
Kommunfullmäktige den 16 maj 2018, § 61.
Varje nämnd beslutar sedan om sin egen delegationsordning. De lagliga
förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. kommunallagen. ”En nämnd får
uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§”.
Tekniska nämndens delegationsförteckning 3.4. U03 antogs av Tekniska nämnden
den 19 december 2016, TN § 68.
Dataskyddsförordningen
Från och med den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av EU:s
dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Från och med den 25
maj 2018 gäller även en ny svensk dataskyddslag Lag med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218)
(Dataskyddslagen). Denna lag ger kompletterande bestämmelser samt
förtydliganden till EU:s dataskyddsförordning.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig
överlåtas.
Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den
personuppgiftsansvarige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om
personuppgiftsansvarig precis som förut, denna roll kommer alltjämt således
finnas kvar när förordningen träder i kraft.
Av dataskyddsförordningen artikel 37 framgår bl.a. att personuppgiftsansvarig
under alla omständigheter ska utnämna dataskyddsombud om behandlingen av
personuppgifter genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ.
Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är
myndigheter och måste utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd
som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde
och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även
kommunalförbund och gemensamma nämnder.
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Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet
eller ett offentligt organ, får ett enda dataskyddsombud utnämnas för flera
sådana myndigheter eller organ, med hänsyn till deras organisationsstruktur
och storlek.
Personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas
på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Om en
organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte
ombudet. Den 25 maj ersattes PuL med dataskyddsförordningen. Då ersattes
rollen som personuppgiftsombud med dataskyddsombud.
Kommunen avser att inrätta en ny tjänst på kommunledningskontoret, ett
dataskyddsombud. Förslagsvis ska alla nämnder/kontor ska ha samma
dataskyddsombud, personen ska tillhöra kommunledningskontoret.
För att undvika att nämnden måste fatta beslut om att utse nytt ombud varje
gång behov uppstår föreslår Samhällsbyggnadskontoret att bygg- och
miljönämnden delegerar rätten att utse dataskyddsombud till Kontorschef
Samhällsbyggnadskontoret.
Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett
skriftligt avtal med biträdet. Om ett avtal som tecknas innefattar behandling av
personuppgifter måste även detta regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. I
nuvarande delegationsförteckning är undertecknande av vissa avtal delegerat
till Avdelningschef. Det är därför lämpligt att mandat att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal delegeras på samma sätt som undertecknande av
andra avtal.
Vidare innehöll PuL bestämmelser om beslut vilka kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol (52 § PuL). Denna rätt gällde bland annat beslut om
information, rättelse och om upplysningar. Besluten i dessa ärenden är idag
inte delegerade från Tekniska nämnden. Det är dock lämpligt att denna typ av
ärendekategorier som rör enskildas rättigheter delegeras bland annat eftersom
handläggningen av flera av bestämmelserna enligt förordningen ska ske utan
onödigt dröjsmål. Ingen av dessa beslutskategorier kan heller anses vara av
principiell karaktär.
Även i den nya dataskyddslagen finns några beslutskategorier som kan
överklagas och som därför är lämpliga att delegera. Vilka dessa är framgår av 7
kap 2 § Dataskyddslagen och har följande lydelse:
”Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning som har
meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.”
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De bestämmelser som avses är följande rättigheter för den enskilde.
Artikel 12.5

Rätt att ta ut avgift för information

Artikel 15

Rätt till tillgång

Artikel 16

Rätt till rättelse

Artikel 17

Rätt till radering

Artikel 18

Rätt till begränsning av behandling

Artikel 19

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning

Artikel 20

Rätt till dataportabilitet

Artikel 21

Rätt att göra invändningar

Med anledning av ovanstående föreslås att nämnden delegerar beslutanderätten
i följande ärenden:
Artikel 12.5

Rätt att ta ut avgift för information

Artikel 15

Rätt till tillgång

Artikel 16

Rätt till rättelse

Artikel 17

Rätt till radering

Artikel 18

Rätt till begränsning av behandling

Artikel 19

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning

Artikel 20

Rätt till dataportabilitet

Artikel 21

Rätt att göra invändningar

Artikel 28

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal.
Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet.

Artikel 37

Vidare föreslås en revidering av delegationsförteckning i de fall där delegation
avser personuppgiftsombud och hänvisningar till PuL eftersom
personuppgiftsombudets roll ersätts och PuL upphörde att gälla när den nya
dataskyddsförordningen trädde i kraft.
Med anledning av ovanstående förslag behöver avsnitt 1 i delegationsförteckningen revideras.
Förslag till ändring:
1.12

Utse personuppgiftsombud och ersättare till
personuppgiftsombudet. UPPHÖRT
Dataskyddsförordningen

Kch
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1.18

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Kch

1.19

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Kch

1.20

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5 (EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

1.21

Rätt till tillgång enligt art 15 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.22

Rätt till rättelse enligt art 16 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.23

Rätt till radering enligt art 17 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.24

Rätt till begränsning av behandling enligt art 18 (EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

1.25

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och
begränsning enligt art 19 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.26

Rätt till dataportabilitet enligt art 20 (EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

1.27

Rätt att göra invändningar enligt art 21(EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

Lantmäteriförrättningar
Samhällsbyggnadskontoret har under de senaste åren utvecklats och
omstrukturerats vilket har lett till organisatoriska förändringar. För att förenkla
bland annat den stora volymen av lantmäteriärenden som behöver hanteras
inom kommunens planerade VA-utbyggnad, inte minst på landsbygden så
föreslås ny delegation. Delegationen avser ärenden som faller inom tekniska
nämndens reglemente.

Markärenden
4.9

Rätt att påkalla förrättning samt att företräda kommunen
genom tekniska nämnden vid förrättningar enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter

Kch
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Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras
livsmiljö.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Förslag - Tekniska nämndens delegationsförteckning
Beslut sänds till
• Kommunledningskontoret
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr

3.4. U04

Ersätter

3.4. U03

Gäller fr.o.m.

2018-06-26

Tekniska nämndens
delegationsförteckning
Antagen av Tekniska nämnden den 18 juni 2016, TN § xx

Förklaring av textmarkeringar i förslaget:
Förslag om justeringar av språk (samma innehåll som tidigare)
Förslag om justering av ny eller förtydligad delegation (delvis nya begrepp på
delegaten på grund av förändrad organisation på kontoret)
Förslag om ny delegation i förteckning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Text som är överstruken visar förslag på att ta bort delegationspunkt.
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Inledning
För varje nämnd ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Varje nämnd beslutar sedan om sin egen
delegationsordning. Reglemente för Tekniska nämnden är fastställt av
Kommunfullmäktige den 17 december 2014, Kf § 175 och reviderad den 5
oktober 2016 § 90.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kapitel sex i
kommunallagen. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt vidare till ett
utskott, en ledamot, ersättare eller anställd i kommunen.
Varje medlem av en kommun, det vill säga den som är folkbokförd i
kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där,
har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga
dem hos förvaltningsrätten.
Beslut i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild kan överklagas
enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet
angår, det vill säga är part i ärendet.

Kommunallagen 6 kap.
Delegering av nämndärenden
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte de fall som avses i 34
§.
Ärenden som inte får delegeras
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1
2

3
4
5

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Anmälan
35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till
nämnderna, som bestämmer i vilken ordning det ska ske.
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Brådskande ärenden
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden
har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Vidaredelegering
37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd
inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande
kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas
till förvaltningschefen.( 2009:48)
Allmänt om delegationsrätten
Beslutanderätt kan delegeras av nämnden till utskott, ledamot ersättare eller
tjänsteperson. Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med
tjänsteperson, inte heller till tjänstepersoner gemensamt.
En delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätten gäller till dess
nya beslut fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla
delegationsrätt helt eller delvis. Ett beslut, som redan fattats med stöd av
delegation, kan inte återtas. Nämnden har ingen omprövningsrätt. En nämnd
kan ta över ett ärende och fatta beslut, om delegaten ännu inte har fattat beslut.
Delegaten kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande.
Delegation kan villkoras det vill säga förknippas med vissa direktiv exempelvis
samråd med viss befattningshavare eller att beslutanderätten endast gäller viss
förmån.
Jäv
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av
kontorschefen. När jäv eller annat förfall föreligger för kontorschefen ska
beslut fattas av nämnden.
Övergripande delegationsrätt
Kontorschefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna
delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp.
Vidaredelegation
Kontorschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos
Samhällsbyggnadskontoret eller annat kontor som utför uppgifter åt
Samhällsbyggnadskontoret.
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Ersättare för delegat
Vid förfall för en delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av
den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som
delegationsordningen anges som ersättare.
Anmälan av delegationsbeslut
Föreskrifter om anmälan av delegationsbeslut finns i kommunallagen 6 kap. §
35.
Beslut i ett ärende ska vara skriftligt och anmälas till Tekniska nämnden i den
ordningen nämnden beslutar. Beslut enligt punkt i brådskande ärenden ska
anmälas på nästkommande sammanträde.
Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas för anmälan till nämnden.
Arbetsutskott

Beslut som fattas av arbetsutskottet som är delegat, protokollförs och anmäls
vid Tekniska nämndens nästa sammanträde. Protokollet anslås och delges
berörda parter omedelbart efter justering.
Ordförandebeslut

Brådskande ärende där nämndens avgörande inte kan vänta får fattas av
ordförande. Sådana beslut ska anmälas och föredras vid nämndens nästa
sammanträde.
Övriga delegationsbeslut

Alla beslut som fattas av en delegat ska anmälas till nästa sammanträde med
nämnden. Om antalet delegationsbeslut är mycket stort kommer listor att finnas
tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje sammanträde.
Personalärenden

Beslut som en delegat fattar i vissa personalärenden är tillgängliga för
nämndens ledamöter med flera enligt följande:
•
•
•

Anmälan av delegationsbeslut om anställningar anmäls till nämnden 4
gånger per år i form av en lista.
Beslut om uppsägning förs på en särskild blankett som, utan anmälan till
nämnden, förs till personalakt inom personalstaben.
Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet betraktas
som verkställighet som beslutas digitalt och anmäls inte.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-06-18

Förkortningar i delegationsförteckningen
Förkortning

Beskrivning

Au

Arbetsutskott, Tekniska nämnden

Kch

Kontorschef, Samhällsbyggnadskontoret

KS

Kommunstyrelsen

Ordf.Namngr

Ordförande i Namnberedningsgruppen

Ordf.

Ordförande, Tekniska nämnden

TN

Tekniska nämnden
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2018-06-18

Delegationsförteckning
Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

1

Allmänna ärenden
1.1

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och liknande för de
förtroendevalda.

Ordf.

1.2

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och liknande för Ordf.

Au

1.3

Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra nämnden talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.

Kch

1.4

Hyra externa lokaler för nämndens verksamhet.

Kch

1.5

Besluta att inte lämna ut en allmän handling eller en sekretessbelagd
handling och en handling med visst förbehåll.

Kch

1.6

Avvisa ett överklagande som har kommit in för sent enligt
förvaltningslagen 24 §.

Kch

1.7

Besluta om organisatorisk förvaltningsstruktur.

Kch

1.8

Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet inte kan vänta till nästa
nämndsammanträde.

Ordf.

1.9

Besluta om resor utanför Sverige men inom EU eller till Norge eller
Island.

Se KS delegationsförteckning

1.10

Besluta om resor utanför Norden och EU.

Se KS delegationsförteckning

1.11

Underteckna avtal inom den löpande förvaltningen som inte kräver
firmatecknare.

Kch

1.12

Utse personuppgiftsombud och ersättare till personuppgiftsombudet.

Kch

1.12

Besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens handlingar.

Kch

1.13

Lämna yttranden i ärenden som inte berör nämndens
verksamhetsområde.

Kch

1.14

Lämna yttranden i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Kch

1.15

Lämna yttrande om hastighetsbegränsningar på enskild väg.

Kch

Upplands-Bro kommun
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

1.16

Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till nämnden.

Kch

1.17

Polisanmäla brott mot kommunen inom nämndens ansvarsområde.

Kch

Dataskyddsförordningen
1.18

Utse dataskyddsombud samt ersättare till dataskyddsombudet

Kch

1.19

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Kch

1.20

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5 (EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

1.21

Rätt till tillgång enligt art 15 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.22

Rätt till rättelse enligt art 16 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.23

Rätt till radering enligt art 17 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.24

Rätt till begränsning av behandling enligt art 18 (EU:s
dataskyddsförordning)

Kch

1.25

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning
enligt art 19 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.27

Rätt till dataportabilitet enligt art 20 (EU:s dataskyddsförordning)

Kch

1.28

Rätt att göra invändningar enligt art 21(EU:s dataskyddsförordning)

Kch

2

Ekonomiska ärenden
2.1

Fördela medel från investeringsprojekt ”Övrigt att fördela” till
befintliga eller nya investeringsprojekt.

Au

2.2

Godkänna ersättning från försäkringsbolag.

Kch

2.3

Upphandling:
a) Inom budgeterat belopp.

Kch

b) Av avropsavtal för inköp.

Kch

c) Beslut att inte förlänga avtal.

Au

d) Beslut att förlänga avtal i enlighet med avtalsskrivningen.

Au

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Övrig upphandling:
e) Påbörja en upphandling.

Kch

f) Godkänna principiellt innehåll i förfrågningsunderlag.

TN

g) Lämna tilldelningsbeslut.

Au

h) Teckna kontrakt.

Kch

i) Avbryta en upphandling.

Au

2.4

Fastställa en förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom
nämndens förvaltning.

Kch

2.5

Sälja kommunens lösa egendom.

Se KS delegationsförteckning

2.6

Träffa och vid behov häva avtal inom budget (för upphandling se 2.3).

Kch

2.7

Godkänna säkerheter.

Kch

2.8

Avskriva fordringar.

Se KS delegationsförteckning

2.9

Söka bidrag, tillstånd och medfinansiering från extern part och ingå
avtal i samband med detta.

Kch

3

Trafikärenden
3.1

Utfärda tillfälliga lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen
(SFS 1998:1276).

Kch

3.2

Ändra och ersätta lokala trafikföreskrifter där sakinnehållet inte ändras. Kch

3.3

Besluta om tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder.

Kch

3.4

Besluta om lokaliseringsmärken enligt vägmärkesförordningen.

Kch

3.5

Beslut om särskilda trafikregler under kortare tid vid skada eller risk
för skada på väg.

Kch

3.6

Besluta om trafikordningsplaner (TA-planer) vid arbeten på väg.

Kch

3.7

Upphäva lokala trafikföreskrifter i enlighet med trafikförordningen
(SFS 1998:1276) som inte är aktuella.

Kch

Upplands-Bro kommun
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

3.8

Ge parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kch

3.9

Lämna avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kch

3.10

Förordna parkeringsvakter.

Kch

3.11

Besluta om nyttoparkeringstillstånd.

Kch

3.12

Besluta om att flytta fordon och ta hand om fordonsvrak.

Kch

3.13

Besluta om bärighetsklassning på vägar.

Kch

3.14

Lämna yttrande till Trafikverket om tunga transporter.

Kch

4

Markärenden
4.1

Teckna upplåtelseavtal inom offentlig platsmark.

Kch

4.2

Lämna yttrande till polismyndigheten över ansökningar om
anordnande av tillställning på offentlig plats.

Kch

4.3

Godkänna markupplåtelse på mark som Tekniska nämnden ansvarar
för.

Kch

4.4

Lämna avslag på ansökan om markupplåtelse.

Kch

4.5

Ge schakttillstånd i kommunägd mark och vid behov kräva en säkerhet
för beräknade kostnader för att återställa kommunens anläggningar.

Kch

4.6

Lämna avslag för schakttillstånd och/eller trafikanordningsplan.

Kch

4.7

Kräva vite i enlighet med taxa för schakttillstånd och/eller
trafikanordningsplan.

Kch

4.8

Företräda kommunen i föreningar där kommunen är innehavare till
exempel i vägföreningar eller dikningsföretag.

Kch

4.9

Rätt att påkalla förrättning samt att företräda kommunen genom
tekniska nämnden vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen, ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter

Kch

5

Vatten- och avloppsärenden (VA)
5.1

Inlösen av enskilda VA-anläggningar.

Kch
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

5.2

Besluta om tillstånd för installation av matavfallskvarn som kopplas på
det allmänna avloppsnätet (§70bc avfallsföreskrifter).

Kch

5.3

Avslå ansökan om installation av avfallskvarn.

Kch

5.4

Besluta om anslutning till allmän VA-anläggning för en fastighet
utanför verksamhetsområdet.

Kch

5.5

Bestämma förbindelsepunkter inom en allmän VA-anläggnings
verksamhetsområde.

Kch

5.6

Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för användningen av
en allmän VA-anläggning (inklusive medgivande till annat
ledningsutförande).

Kch

5.7

Ge anstånd med betalning av anläggningsavgift enligt
Kommunfullmäktiges fastställda VA-taxa.

Kch

5.8

Besluta om ny servisledning ska utföras istället för befintlig ledning.

Kch

5.9

Besluta att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare ska
fastställas via beräkning istället för mätning.

Kch

5.10

Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd vid utebliven
betalning eller annan försummelse.

Kch

5.11

Ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar.

Kch

5.12

Besluta om utlämnande av VA-kartmaterial.

Kch

5.13

Besluta om avslag utlämnande av VA-kartmaterial.

Kch

5.14

Besluta om tillfällig VA-försörjning, till exempel byggvatten.

Kch

5.15

Besluta om att ta emot externslam i VA-slamkiosken, till exempel från
enskilda avlopp och andra kommuner.

Kch

6

Avfallsärenden
6.1

Besluta om justering av avfallsabonnemang vid avvikelse från gällande
abonnemang (kommunens avfallsföreskrifter 43 § ).

Kch

6.2

Besluta om hämtningsplats för hushållsavfall och annat avfall enligt
kommunens avfallsföreskrifter.

Kch
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

6.4

Besluta om dispens för förlängd gångväg mellan hämtningsfördon och
sopkärl om det finns särskilda skäl (kommunens avfallsföreskrifter 33
§ ).

Kch

6.5

Besluta om dispens för två eller flera fastigheter att använda gemensam Kch
behållare (kommunens avfallsföreskrifter 72 § ).

6.6

Besluta om indexreglering av avgifterna i avfallstaxa (p.1.8 i
avfallstaxa).

Kch

7

Mätärenden
7.1

Ajourhållning av lägenhetsregistret.

Kch

7.2

Teckna mätnings-, beräknings- och karteringsavtal.

Kch

8

Namnärenden
8.1

Besluta om att hämta in yttranden innan namnärenden behandlas i
Tekniska nämnden enligt riktlinjer för namnberedning.

OrdfNamngr

8.2

Lämna yttranden över förslag till namn som aktualiseras av till
exempel kommunala nämnder, andra myndigheter, vägföreningar och
enskilda.

OrdfNamngr

9

Bostadsanpassningsärenden
9.1

9.2

Godkänna bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag till ett
värde av:
a) högst 250 000 kronor.

Kch

b) över 250 000 kronor.

Au

c) över 500 000 kronor.

TN

Avslå ansökan om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Kch

10

Personalärenden
10.1

Anställa vikarier och extra personal.

Kch
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

10.2

Tillsvidareanställa personal utom kontorschef.

Kch

10.3

Utfärda skriftlig varning och avstängning.

Kch

10.4

Säga upp eller avskeda arbetstagare.

Kch

10.5

Besluta om lönetillägg och lönesättning som avviker från kommunens
personalpolitiska riktlinjer.

Se KS delegationsförteckning

10.6

Förändra sysselsättningsgrad för tillsvidareanställningar.

Se KS delegationsförteckning

