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§ 59 Uppdatering av verksamhetsområde för 
VA  

 Dnr TN 18/0326 

Beslut 

1. Tekniska nämnden fastställer verksamhetsområdet för kommunens 

vatten-, dagvatten- och spillvattenanläggningar enligt kartor 

daterade 16 november 2018. 

2. Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat 

verksamhetsområde för kommunens vatten-, dagvatten- och 

spillvattenanläggningar både GIS format och PDF karta. 

Sammanfattning 

Enligt 6§ p.1 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas. 

Allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det geografiska område inom 

vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom allmän VA-

anläggning. 

Vattentjänster definieras som vattenförsörjning och avlopp (dag- och 

spillvatten) enligt lagen. Inom verksamhetsområdet gäller kommunens 

"Allmänna bestämmelser för brukandet av Upplands-Bros allmänna vatten- 

och avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens VA-taxa. 

Verksamhetsområdet har utökats med flera exploateringsområden och 

utbyggnadsområden och en del områden har tagits bort.  

Nya verksamhetsområden redovisas i två olika kartor, förändringarna mot 

befintliga verksamhetsområde förtydligas i två separata kartor. 

Där gatorna är markerade tas endast dagvatten från gatorna omhand (svarta 

områden) och fastighetsdagvatten hanteras där inom fastigheten, av 

fastighetsägaren. I de röda områdena tas både fastighetsdagvattnet och 

dagvattnet från gatan omhand i allmän VA-anläggning. Vid upprättande av 

detaljplan har möjligheten utretts om att ta hand om dagvattnet lokalt inom 

fastigheterna. I detaljplaner där vi endast upprättar dagvattengata så finns det 

möjlighet att ta hand om dagvattnet på fastigheten.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänstskrivelse den 16 november. 
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Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden fastställer verksamhetsområdet för kommunens 

vatten-, dagvatten- och spillvattenanläggningar enligt kartor 

daterade 16 november 2018. 

2. Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat 

verksamhetsområde för kommunens vatten-, dagvatten- och 

spillvattenanläggningar både GIS format och PDF karta. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Länsstyrelsen 
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§ 60 Omfördelning av VA-investeringsmedel 
avseende Murarvägen 

 Dnr TN 18/0312 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2000 tkr från Ledningsrenovering & 

Servis samt 2500 tkr från Nya ledningar ospec till projektet investeringar 

Murarvägen ur 2018 års investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden tog 26 februari 2018 beslut om att anta omfördelning av 

VA:s investeringsbudget 2017 till 2018. Budgeten för investeringsprojektet 

2018 rörande Projektet Reinvestering Murarvägen uppgår till ca 6 000 tkr. 

Eftersom projektet blivit mycket dyrare, ca 4 400 tkr på grund av ej påverkbara 

omständigheter så föreslår Tekniska avdelningen att omfördela 2 000 tkr från 

Ledningsrenovering & Servis samt 2 500 tkr från Nya ledningar ospec till 

projektet. VA-verksamheten är en affärsdrivande verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 nov 2018 

• Nämndbudget 2018 -Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2000 tkr från Ledningsrenovering & 

Servis samt 2500 tkr från Nya ledningar ospec till projektet investeringar 

Murarvägen ur 2018 års investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Ekonomistab-controller för Teknisk nämnd 

• VA-enheten 
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§ 61 Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 
2018 för Tekniska nämnden 

 Dnr TN 18/0347 

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplan 2018 

för Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

I Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2018 finns 

förbättringsåtaganden beträffande ärendehantering, projektarbeten, 

vattenförsörjning, ekonomisk uppföljning, kompetensutveckling och 

dataskyddsförordningen. 

Uppföljningen visar att: 

- Genomförd granskning har visat att befintlig projektdokumentation 

behöver förbättras. Framförallt behöver en rutin tas fram för hur man 

ska dokumentera och spara underlag i projekt.  

- Filmning av kommunens vatten- och avloppsledningsnät och 

framtagande av underhålls- och driftkarta har gett en överblick över 

statusen på kommunens ledningar.  

- Tidsredovisning har införts i Agresso för arbetet med 

kvalitetsgranskning av projekt och upphandlingar. Det bidrar till bättre 

styrning och kvalitetssäkring.   

- Förbättringsarbetet inom ekonomiuppföljningen behöver fortsätta under 

nästa år.  

- Kompetensinventering har gjorts och resultatet bemötts i avdelningens 

nya organisation med nybildade enheter. 

- Avdelningens arbete för att uppfylla kraven i GDPR för hantering av 

personuppgifter har pågått under året och kommer att fortsätta även 

under nästa år.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2018 

• Uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2018, 

rapport från Tekniska avdelningen 

• Kontroll- och åtgärdsplan 2018 för Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplan 2018 

för Tekniska nämnden. 



  PROTOKOLL 7 (16)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Ekonomistaben 
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§ 62 Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för 
Tekniska nämnden 

 Dnr TN 18/0346 

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Tekniska 

nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har identifierat interna risker och genomfört en 

riskanalys för avdelningens verksamheter. Riskanalysen har legat till grund för 

den Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Tekniska nämnden som 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår här. Förslaget har tagits fram av Tekniska 

avdelningens ledning tillsammans med kontorschefen, kontorets utredare och 

kommunens controller.  

Kontroller och åtgärder föreslås inom följande områden under det kommande 

året. 

- Ärendehantering 

- Dokumenthantering 

- Ekonomisk uppföljning 

- Spridning av geodata  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2018 

• Identifierade risker samt riskanalysen för Tekniska nämndens 

verksamheter 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Tekniska 

nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Ekonomistaben 
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§ 63 Ändring av bestämmelse om 
datumparkering 

 Dnr TN 18/0375 

Beslut 

Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag gällande ändring 

av bestämmelse om datumparkering. Den lokala trafikföreskriften om 

datumparkering upphävs i de områden där det råder ständigt parkeringsförbud 

samt på de gatorna där avgiftsbelagd parkering är inrättad. Gatuparkeringen 

ändras till att endast gälla på en sida med parkeringsförbud under vintertid (15 

oktober – 30 april). 

Sammanfattning 

I juli 2008 ändrade dåvarande samhällsbyggnadsnämnden den gällande 

datumparkeringszonen, vilken hade varit gällande i hela kommunen sedan 

1974. Området för datumparkeringen i Kungsängen är mindre än vad 

nuvarande skyltningen anger. 

På gator med avgiftsbelagd parkering inom området med datumparkering 

gäller bestämmelsen sommartid, men under perioden 15 oktober – 30 april 

råder ständigt parkeringsförbud. Denna bestämmelse kan inte skyltas 

författningsenligt, vilket innebär att två gånger om året måste tilläggstavlor 

plockas ned respektive monteras upp. 

Tekniska avdelningen föreslår med hänvisning till ovan att skyltningen för 

datumparkering anpassas till det område som reglerna gäller för. Samt ändrar 

reglerna för gatuparkering till att endast gälla på en sida med parkeringsförbud 

under vintertid. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag gällande ändring 

av bestämmelse om datumparkering. Den lokala trafikföreskriften om 

datumparkering upphävs i de områden där det råder ständigt parkeringsförbud 

samt på de gatorna där avgiftsbelagd parkering är inrättad. Gatuparkeringen 

ändras till att endast gälla på en sida med parkeringsförbud under vintertid (15 

oktober – 30 april). 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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§ 64 Medborgarförslag - angående 
cykelbanor i Bro 

 Dnr TN 17/0371 

Beslut 

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att de i förslaget 

framförda synpunkterna även fortsättningsvis kommer att framföras till 

Trafikverket för att de som väghållare ska bygga ut gång- och cykelvägar 

mellan Bro och Bålsta samt mellan Bro och Håbo-Tibble. 

Sammanfattning 

Den 20 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om bristen på cykelbanor 

längs vissa vägsträckor i Bro. Samhällsbyggnadskontoret tackar för 

medborgarförslaget och ser mycket positivt på att medborgare engagerar sig i 

frågor rörande trafiksäkerhet eftersom det är en prioriterad fråga för 

kommunen. 

Tekniska nämnden instämmer med förslaget om att en trafiksäker gång- och 

cykelväg bör byggas mellan Bro och Bålsta samt mellan Bro och Håbo-Tibble 

eftersom kommunen varken är markägare eller väghållare på denna sträckan 

saknar kommunen förutsättningar att själva uppfylla förslaget. Kommunen för 

en aktiv dialog med Trafikverket i ärendet och hoppas kunna påverka 

prioriteringarna hos Trafikverket så att de ska anlägga gång- och cykelvägar 

utmed dessa sträckor. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2018 

• Medborgarförslag angående cykelbanor i Bro, daterad 20 oktober 2017 

• Beslut KF 17/0310 §153, daterad 22 november 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att de i förslaget 

framförda synpunkterna även fortsättningsvis kommer att framföras till 

Trafikverket för att de som väghållare ska bygga ut gång- och cykelvägar 

mellan Bro och Bålsta samt mellan Bro och Håbo-Tibble. 
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Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Akt 

• Trafikverket 

• Förslagsställaren 
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§ 65 Medborgarförslag rörande 
trafiksituationen på Prästhagsvägen 

 Dnr TN 17/0376 

Beslut 

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att förslaget beaktas i 

samband med revideringen av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Sammanfattning 

Den 13 november 2017 inkom ett medborgarförslag om trafiksituationen på 

Prästhagsvägen. Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och 

ser mycket positivt på att medborgare engagerar sig i frågor rörande 

trafiksäkerhet eftersom det är en prioriterad fråga för kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret instämmer med förslagsställaren om att en 

trafiksäker gång- och cykelbanor bör finnas på alla vägar och ser över 

möjligheterna att till fullo tillgodose det behovet. Dock finns inte utrymme på 

villagatorna på södra sidan av järnvägen vilket påverkar möjligheterna. 

Den förslagna åtgärden kommer att beaktas i kommande revidering under 2019 

av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är en åtgärdsplan för att 

förbättra trafiksituationen i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2018 

• Medborgarförslag om trafiksituationen på Prästhagsvägen, daterad 13 

november 2017 

• Beslut KF 17/0310 §157, daterad 22 november 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att förslaget beaktas i 

samband med revideringen av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Akt 

• Förslagsställaren 
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§ 66 Rapporter 
   

Beslut 

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 

Temaärende 

• Camilla Ranlund informerar om dagvattenmodellen. 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

• Dan Lennström samt Sven-Olof Näslund redogör kort för bakgrunden 

till E.ON:s transitledning och för framdriften. Hur arbetet genomförs, 

vilka etapper som är avklarade, hur och varför omledningen av trafiken 

varit nödvändig. Att kommunens tjänstemän lagt ner i genomsnitt 350 

timmar per månad sedan projektstart. Kvarstående arbeten 2019 är 

återställning av alla etapper/tillstånd, slutbesiktning av samtliga 

etapper/tillstånd, asfaltering av slitlager på Enköpingsvägen genom 

Kungsängen, etapp 5 vid kommunens upplag, ledningsrättsavtal mellan 

E.ON och kommunen, återställning av Kungsängsrondellen. 

• Michael Weldai informerar om pågående ombyggnaden av torget i 

Kungsängens centrum. Hur arbetet är indelat i etapper och i vilken takt 

de avslutas, att försyn av arbetet är genomfört samt vilka provisorier 

som gjorts för att underlätta för gångstråk genom arbetsplatsområdet 

även om det inte är slutbesiktat. 

• Lina Delde informerar om mät- och GIS-verksamheten. Hela 

kommunen har flygfotograferats under 2018, ett nytt KFF-avtal 

(Kommunalt Förrättnings Förberedande) har tecknats med statliga 

Lantmäteriet. För att kunna leverera i enlighet med det avtalet har 

verksamheten utökats med en mätingenjör. Fortsatt utveckla 

Felanmälningsappen och har utvecklat appar för arbete i fält tex för 

inventering av vägmärken och belysningspunkter, tecknat 

nyttjanderättsavtal med Upplands-Brohus, scannat in tekniska 

avdelningens äldre kartor och gjort dem tillgängliga via kartan. 

Pågående arbete är kartering av nordvästra delen av kommunen, 

framtagande av ortfoto över hela kommunen och byte av externa 

webbkartan. 

• Henrik Kristensson informerar om bakgrund till ny huvudvattenledning 

mellan Upplands-Bro och Sigtuna och framdriften i det arbetet. Etapp 5 

är påbörjad och ska vara klar innan maj 2019, upphandling av etapp 6 

pågår och kommer byggas under våren 2019. Vattenförsörjningen till 

EON och Ragn-Sells var klar i augusti. 

• Henrik Kristensson ger en tillbakablick över VA-enhetens verksamhet 

under mandatperioden 2014–2018. Att VA-enheten bildades 2015, 

lastbil och grävmaskin i egen regi, nya lokaler för både drift- och 

kontorspersonal. Stora projekt som genomförts är VA-plan, UBS-
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ledningen, VA har tagit fram kompletta hydrauliska modeller för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten, påbörjat utbyggnad av VA till 

Ådö och byggt om pumpstationer. Henrik redogjorde även för 

utökningen av ledningar och dagvattendammar under mandatperioden. 

VA har arbetat fram en VA teknisk handbok med 

projekteringsanvisningar och arbetar numera även med VA-

kontrollanter vid exploateringsprojekt. Va verksamheten har investerat i 

egen mätutrustning och en mindre spolbil samt en drift- och 

underhållsmodul för insamling av statistik. Ökad krisberedskap i form 

av nödvattentank och kriscontainer, uppdaterad krisplan låsta 

brandposter och installerat en vattenkiosk 

• Therese Eriksson informerar om GataParkTrafik-enhetens verksamhet 

under mandatperioden 2014–2018. Ny enhet sedan ett år. Under 

mandatperioden har den tekniska handboken tagits fram, arbetet med 

Trafik- och Tillgänglighetsplanen har fortskridit, bytt till LED lampor 

och ökat belysningen på många platser i kommunen för ökad trygghet, 

digitaliserat ansökningarna för trafikanordningsplaner och 

schakttillstånd. Renoverat 5 lekplatser, genomfört 10 planteringar med 

perenna växterblomsterprogrammet, lämnat över driften av badplatser 

till kultur och fritid, tagit hand om 10 olovliga bosättningar, planterat 

och iordningsställt Äppelparken i Bro. 

• Linda Edgren summerar det ekonomiska läget. Det ser bra ut, och 

bedömningen är att Tekniska avdelningens verksamhet kommer att 

hålla sig inom budget. På grund av tidsnöd vid sammanträdet 

beslutades att avfallsrapporten skulle sändas ut med protokollet. Avfall 

har under mandatperioden tagit över Kretsloppscentralerna i egen regi, 

vilket resulterat i bättre öppettider, egen personal, mer återbruk, bättre 

arbetsmiljö, bomsystem där företagare betalar för sig. Införande av 

bytesboden som tillfälligt är stängd men som öppnar igen i februari och 

som då skapar sysselsättning åt Arbetsmiljöenheten, AME. En 

komprimatorsanläggning har köpts in och driftsattes i december. Den 

kommer att bidra till avsevärt färre transporter, från 62 transporter till 9 

transporter kommande år på grund av pressning av wellpapp. Det 

minska transportkostnaden med ca 53 000 kr från och med kommande 

år. 

Övriga frågor 

• Sören Fridman väcker fråga om Bro station. Sören menar att det i 

nuläget inte är speciellt enkelt att hämta och lämna vid stationen. 

Frågan kommer att tas upp på det första nämndsammanträdet efter 

årsskiftet. 

  



  PROTOKOLL 15 (16)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Delegationsbeslut 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna. 

1. Utskick av remiss vid namnsättning av förskola vid Lillsjö badväg   

2. Bostadsanpassningsbidrag, oktober 2018   

3. Förlängning av avtal avseende drifts- och underhållsentreprenad för 

offentlig belysning 

  

4. Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Geologivägen   

5. Lokal trafikföreskrift om stoppförbud på Artistvägen   

6. Lokal trafikföreskrift om parkering vid Gamla Landsvägen   

7. Delegation från Tekniska nämnden till TNAU att yttra sig om detaljplan 

Tibbleängen 

  

8. Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, oktober 2018   

9. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2018-10-01- 2018-10   

 

  



  PROTOKOLL 16 (16)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Anmälningar 

Beslut 

Anmälningarna läggs till handlingarna. 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen i nämnderna för 

mandatperioden 2018 - 2022 

  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Redovisning av obesvarade motioner, KS 18/0146 

  

3. Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018 - 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober 2018 

- Medborgarförslag om att bygga två hundrastgårdar vid Strandvägen i 

Kungsängen 

  

5. Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relationer- SN 18/0162 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 13 - Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 14 - Reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 15 - Reviderat reglemente för valnämnden   

9. Kommunstyrelsens beslut § 17 – Reviderat reglemente för bygg- och 

miljönämnden 

  

10. Kommunstyrelsens beslut § 18 - Reviderat reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden 

  

11. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd, 

antagande av reglemente för äldre- och omsorgsnämnd samt reviderat 

reglemente för socialnämnden 

  

12. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Upphävande av utbildningsnämnd, 

inrättande av barn- och grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och 

arbetslivsnämnd samt antagande av reglementen 

  

13. Kommunstyrelsens beslut § 21 - Upphävande av kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott 

  

14. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Inrättande av samhällsbyggnadsutskott 

och trygghetsutskott under kommunstyrelsen 

  

 


