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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 31

2018-06-18

Föreskrifter om bärighetsklasser i
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 18/0136

Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar enligt Tekniska avdelningens förslag till
vägar som ska tillhöra bärighetsklass 1.
2. Tekniska nämnden beslutar uppdra åt kontorschefen att återkomma till
nästa sammanträde med verifiering att vägarna som i ärendet får
bärighetsklass 1 verkligen har den konstruktion att de uppfyller kraven
för 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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Tekniska avdelningens förslag till vägar som
ska tillhöra bärighetsklass 1.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår ett tilläggsförslag
”Tekniska nämnden beslutar uppdra åt kontorschefen att återkomma till nästa
sammanträde med verifiering att vägarna som i ärendet får bärighetsklass 1
verkligen har den konstruktion att de uppfyller kraven för bärighetsklass 1.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-06-18

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett grundförslag och ett tilläggsförslag som
resterande ledamöter ställer sig bakom. Hon finner att nämnden bifaller
kontorets förslag till beslut med Marcus Skölds (M) tilläggsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 32

2018-06-18

Motion om stadsträdgårdsmästare
Dnr TN 18/0109

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterat 17 april 2018.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Motionsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 33

2018-06-18

Medborgarförslag om placering av
gatubelysning och vägmarkeringar vid
Säbyholm
Dnr TN 18/0081

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
svar på medborgarförslaget.
_______________

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
svar på medborgarförslaget.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 34

2018-06-18

Remiss gällande förslag till
öppningstider för bro vid Stäket väg
841, Järfälla och Upplands Bro
Dnr TN 18/0159

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterad 7 maj 2018.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Trafikverket

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 35

2018-06-18

Namnsättning av ny väg till Björkboda
Dnr TN 18/0085

Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer namnet Björkbodavägen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt namnberedningen att återkomma med ett
förtydligande av hur efterled ska användas i samband med
namnsättning.
_______________

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

Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer vägnamnet Björkbodastigen enligt
namnberedningsgruppens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår
1. Tekniska nämnden fastställer namnet Björkbodavägen.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt namnberedningen att återkomma med ett
förtydligande av hur efterled ska användas i samband med
namnsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-06-18

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen yrkat bifall
till kontorets förslag till beslut. Hon finner att nämnden beslutar enligt
Catharina Andersson (S) förslag till beslut.

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighetsägaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 36

2018-06-18

Norrboda-Brunna - namnsättning av 4
nya dagvattendammar
Dnr TN 18/0086

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



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2018
Bifogad karta över området

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

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Mät&GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret

Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
VA-enheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 37

2018-06-18

Namnsättning Jursta - ny rondell samt
namnbyte av Jurstabergsvägen
Dnr TN 18/0084

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

Förslag till beslut
Fastställa vägnamnet Rösaringvägen samt namnet Miklagårdsrondellen.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 38

2018-06-18

Namnsättning av ny förskola på
Ringvägen
Dnr TN 18/0087

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 Ringblomman.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2018
Bifogad karta

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att fastställa namnet Förskolan Ringblomman.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Mät & GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret

Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 39

2018-06-18

Namnsättning Trädgårdsstaden
Dnr TN 17/0283

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. Fastställa vägnamnet Brobäcksvägen
2. Fastställa upprättat förslag till namnbank för torg och parker.
3. Namnberedningen ges delegation att utifrån beslutad namnbank
namnge torg och parker i takt med kommande genomförande.
4. Upphäva namnbeslutet SBN § 60, 2004-12-15 punkt 2 avseende
vägnamn i Jurstabergsområdet.
5. Återremittera namn på dammar med uppdrag att utreda lämpligheten i
de föreslagna namnen.
_______________

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

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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-06-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår
Tekniska nämnden beslutar
1. Fastställa vägnamnet Brobäcksvägen
2. Fastställa upprättat förslag till namnbank för torg och parker.
3. Namnberedningen ges delegation att utifrån beslutad namnbank
namnge torg och parker i takt med kommande genomförande.
4. Upphäva namnbeslutet SBN § 60, 2004-12-15 punkt 2 avseende
vägnamn i Jurstabergsområdet.
5. Återremittera namn på dammar med uppdrag att utreda lämpligheten i
de föreslagna namnen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen yrkat bifall
till kontorets förslag till beslut. Hon finner att nämnden beslutar enligt
Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Mät&GIS-enheten, Samhällsbyggnadskontoret

Trafikenheten; Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Exploateringsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 40

2018-06-18

Revidering av Tekniska nämndens
delegationsförteckning
Dnr TN 18/0201

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.

Beslutsunderlag



Justerandes sign



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

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-06-18

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

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 41

2018-06-18

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
_______________

Samhällsbyggnadschefens rapporter













Justerandes sign

Budgetdirektiv beslutades i Kommunstyrelsen den 30 maj – detta ligger
till grund för den nämndbudget som ska skrivas fram. Beslut om denna
kommer att tas i september.
Kontoret jobbar vidare med uppföljning i tertial 2 med bland annat
prognos och utvärderingar måluppfyllelse. Tidigare gavs en prognos på
underskott på ca 2 miljoner vilket härrör från det befarade underskott
för vinterväghållningen. I nuläget indikeras ett underskott på 1,2
miljoner, men vissa kostnader kan släpa så detta kan öka. Angående
bostadsanpassningsbidragen finns ingenting som i nuläget tyder på att
det finns några skenande kostnader. I övriga delar av verksamheten har
man koll på kostnader.
Revision har genomförts och kontoret väntar på rapporten. I huvudsak
har den haft fokus på frågor kring mutor och bestickning och hur
verksamheten jobbar med det. Ytterst handlar det om att beskriva
rutiner angående ärendeberedning inför nämnd, vilka beslut som tas på
nämnd samt delegation och vilka bisysslor som finns bland
medarbetare. Rapport kommer under de kommande veckorna.
Det finns anledning att återkomma kring processerna kring
internkontrollplanen, där man kan synliggöra brister inom
verksamheten. Nya rutiner har instiftats och frågan kan vara bra att
belysa för att fördjupa samarbetet mellan nämnd och kontor
På Kommunfullmäktige den 13 juni antogs det förslag till VA-plan och
VA-policy som Tekniska nämnden har beslutat att föreslå – kopplat till
detta beslut fanns ett tilläggsuppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
detaljerad tidplan för VA-utbyggnad. Ambitionen är att få upp det till
nämnd under hösten.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni att ge planuppdrag för. Ådöhalvön. Där kan man konstatera att det finns ett beroende av samarbete
mellan planändringar och VA-utbyggnad.
Utredningsarbetet har stött på problem på grund av
fastighetsförhållanden på Ådö samt komplikationer i att tolka gamla
planer och handlingar för att fastställa fastighetsgränser.
Eriksberg/Raskeboda var uppe i Kommunstyrelsen med begäran om
planbesked, där beslutet innehöll en koppling mellan kommande VAutbyggnad och planläggning.
Under hösten återkommer kontoret till nämnden med den
trafikflödesanalys som gjorts i Kungsängen. Samma analys ska också
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-06-18

genomföras i Bro. Trafikflödena i Kungsängen är ganska bra med några
undantag, de reella flaskhalsarna är påfarter till E18 – både i
Kungsängen och i Brunna.
Det har också genomförts dagvattenanalys i Kungsvägen/Gröna dalen
och det finns också anledning att återkomma till nämnden angående
kritiska punkter i systemet.
Det finns ett tilläggsuppdrag att påbörja Förnyelse- och underhållsplan
för befintligt VA. I nuläget finn det ej någon sammanhållen plan.
Analysen i Kungsängen en viktig del i det arbetet med att ta fram en
dagvattenplan.
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§ 42

2018-06-18

Delegationsbeslut

Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga
delegationsbesluten handlingarna.
2. Tekniska nämnden delegerar till Catharina Andersson (S) att ta beslut i
ärende TN 17/0015 Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på
Kaktusvägen.
_______________

Justerandes sign

1.

Bostadsanpassningsbidrag, april 2018

2.

Bostadsanpassningsbidrag mars 2018

3.

Tillförordnad tekniskchef, Tekniska avdelningen,
Samhällsbyggnadskontoret

4.

Tillförordnad Teknisk chef för Tekniska avdelningen,
Samhällsbyggnadskontoret

5.

Tillförordnad Teknisk chef för Tekniska avdelningen,
Samhällsbyggnadskontoret

6.

Parkeringsförbud Skyttens väg

7.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, april 2018

8.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, maj 2018
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§ 43

2018-06-18

Anmälningar

Beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.
_______________

Justerandes sign

1.

Etapp 3

2.

Cirkulär 18:15 från Sveriges Kommuner och Landsting

3.

Remiss - Motion om att underlätta för pendlare i Kungsängen

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 55 - Begäran om investeringsmedel för
torget i Kungsängen etapp 3

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 52 - Val av ny ersättare i Tekniska
nämnden efter Lisbeth Waern (M)

6.

Remiss - Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023

7.

Remiss - Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun - KS
17/0305

8.

Kommunstyrelsens beslut § 66 - Uppföljning av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2018

9.

Remiss angående upprättande av "Policy för arbetet med internationella
kontakter"

10.

Påminnelse: Remiss angående upprättande av "Policy för arbetet med
internationella kontakter, UN 18/0003-3

11.

Kommunstyrelsens beslut §76 Uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner 2017

12.

Kommunstyrelsens protokoll §79 Effektivisera hanteringen av felaktigt
uppställda fordon

13.

Delegationsbeslut p-tillstånd 2018-03-21 - 2018-05-22

14.

Kommunfullmäktiges beslut § 56 - Medborgarförslag om fler sittbänkar i
Kungsängens centrum

15.

Kommunfullmäktiges beslut § 56 - Medborgarförslag om fler sittbänkar i
Kungsängens centrum

16.

Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
E18 i Stockholms län
Utdragsbestyrkande
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17.

Kommunfullmäktiges beslut § 81 - Entledigande av Emil Hellblom (S)

18.

Kommunfullmäktiges beslut § 82 - Val av ny ersättare i Tekniska
nämnden efter Emil Hellblom (S)
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