PROTOKOLL
Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Plats och tid

Gemaket od digitalt via Teams, 2022-06-14 09:00-10:36

Ajournering

10:21-10:35

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marcus Sköld, ordförande (M)
Karl-Erik Lindholm (KD) 1:a vice ordförande
Catharina Andersson (S) 2:e vice ordförande
Maikki Lemne (S)
Jan Ramstedt (SD)
Kjell A Johansson (V)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)
Anders Bjurefors (C)
Jan Hellman (SD)

Leif Janson (S)

Närvarande ersättare

Andreas Persson (SD)
Navdeep Singh Bhatia (SD)

Elisabeth Claesson – Sekreterare, Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina
Delde – Chef för Stöd och utveckling & Mät- och GIS, Maja Taaler Larsson –
Teknisk chef, Jan Helge – Gata-, park- och trafikchef, Mikael Thelin – Avfallschef,
Emma Åhlstedt – Utredare, Claus Engström (SD) – Politisk sekreterare

Catharina Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2022-06-20
kl. 11.00

Paragrafer

§§ 37 - 57

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Elisabeth Claesson

Ordförande

..................................................................
Marcus Sköld (M)

Justerare

..................................................................
Catharina Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Datum för anslags uppsättande:

2022-06-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Elisabeth Claesson

2022-07-11

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

2 (42)

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Plats och tid

Gemaket od digitalt via Teams, 2022-06-14 09:00-10:36

Ajournering

10:21-10:35

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marcus Sköld, ordförande (M)
Karl-Erik Lindholm (KD) 1:a vice ordförande
Catharina Andersson (S) 2:e vice ordförande
Maikki Lemne (S)
Jan Ramstedt (SD)
Kjell A Johansson (V)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)
Anders Bjurefors (C)
Jan Hellman (SD)

Leif Janson (S)

Närvarande ersättare

Andreas Persson (SD)
Navdeep Singh Bhatia (SD)

Elisabeth Claesson – Sekreterare, Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina
Delde – Chef för Stöd och utveckling & Mät- och GIS, Maja Taaler Larsson –
Teknisk chef, Jan Helge – Gata-, park- och trafikchef, Mikael Thelin – Avfallschef,
Emma Åhlstedt – Utredare, Claus Engström (SD) – Politisk sekreterare

Catharina Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2022-06-14
kl. 10:45

Paragrafer

§ 39

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Elisabeth Claesson

Ordförande

..................................................................
Marcus Sköld (M)

Justerare

..................................................................
Catharina Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Datum för anslags uppsättande:

2022-06-14

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Elisabeth Claesson

2022-05-07

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 37
§ 38

Tertialrapport 1 2022 Tekniska nämnden

5

Omfördelning investeringsbudget Tjusta
2022

7

§ 39
§ 40

Upphandling sug- och spolbilstjänster

8

Samråd om förslag till ny avfallsplan
2023–2030

10

§ 41

Yttrande - Motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30
km/h

12

§ 42

Yttrande på ändring av byggnadsplan för
del av Björknäs, (området Sågbacken),
Bro Nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104

14

§ 43

Yttrande - ändring av del av Björknäs,
(området Verkaviken) nr 6302-F inklusive
dess ändring Ä8105 nr Ä6302 och 8105,
Verkaviken

16

§ 44

Yttrande avseende detaljplaneförslag för
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.), samråds- och
granskningsskede

18

§ 45
§ 46

Namnsättning av park i Finnsta, Bro
Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg,
Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och
Landbovägen

20
21

§ 47

Upphävande av lokal trafikföreskrift om
högsta tillåten hastighet på
Enköpingsvägen

23

§ 48

Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt
område i Brunna industriområde

25

§ 49

Lokal trafikföreskrift om vändplats med
parkeringsförbud på Barnmorskans väg

27

§ 50

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera
på Björklidsvägen

29

§ 51

Begäran om förbättrad trafikföring på
Enköpingsvägen genom centrala
Kungsängen

31

§ 52

Ledamotsinitiativ från Catharina
Andersson (S) - Omtag Torget i
Kungsängen

34

§ 53

Begäran om investeringsmedel för
belysning och anläggande av gång- och
cykelbana till Tjustaskolan

36

§ 54

Övriga frågor

38
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

4 (42)

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

§ 55

Rapporter

39

§ 56

Delegationsbeslut

40

§ 57

Anmälningar

42

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Tertialrapport 1 2022 Tekniska
nämnden
Dnr TN 22/0005

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna verksamhetsrapport per den 30 april 2022 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Anderssons (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) deltar ej i
beslutet.
Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden januari till april 2022. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott för de första fyra månaderna på 284 tkr. Avvikelserna för
intäkterna kommer från högre försäljning inom verksamheterna Mät och
upplåtelse allmän platsmark samt gator och vägar.
På kostnadssidan utgör avvikelserna i första hand av lägre bidragskostnader för
bostadsanpassning, högre kostnad för vinterväghållningen samt lägre
kapitalkostnader för gator och vägar under årets första månader.
Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar avfallsverksamheten ett
överskott beroende på att faktureringen från entreprenörerna är släpandes en
period och att kostnader hörande till samverkansprojektet ännu inte har
fakturerats av annan kommun. Prognosen på helår är i nivå med budget.
Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott som följt med från
tidigare år. Taxeintäkter släpar även efter då höjning av VA-taxan sker i
etapper under en fyraårsperiod. Avskrivningskostnaderna har varit något högre
under första tertialen. Sammantaget för verksamheten är prognosen på helår i
nivå med budget.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2022

•

Tertialrapport 1 2022 (Tekniska nämnden)

Utdragsbestyrkande

5 (42)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna verksamhetsrapport per den 30 april 2022 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Omfördelning investeringsbudget
Tjusta 2022
Dnr TN 22/0222

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att omfördela investeringsmedel om 34 400 tkr från projektet Utökad VAverksamhetsområde till projekt Tjusta år 2022–2023.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av VA-avdelningens
investeringsbudget. Omfördelning utförs från årets investeringsbudget för
Utökad verksamhetsområde till åren 2022–2023 budget för Tjusta VAutbyggnad. Omfördelning grundar sig på de investeringsprognoser som
framkommit under realiseringen av projektets etapp A och C.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att omfördela investeringsmedel om 34 400 tkr från projektet Utökad VAverksamhetsområde till projekt Tjusta år 2022–2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomistaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Upphandling sug- och spolbilstjänster
Dnr TN 22/0215

Undantagen enligt sekretess. 19:3 Upphandling, 19 kap 3

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att upprättade upphandlingsdokument avseende upphandling av sugoch spolbilstjänster för Upplands-Bro kommun godkänns.
2. att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Avtal för sug- och spolbilstjänster har löpt ut. Ett nytt förfrågningsunderlag till
upphandling har tagits fram för den kommande perioden. Upphandlingen avser
ett ramavtal för TV-inspektion, spolbilstjänster, slamsugning och
vakuumschaktning med grävsug för Upplands-Bro kommun i enlighet med i
upphandlingen ställda krav. Verksamhetsområde är främst i kommundelarna
Brunna, Bro, Smidö, Ådö, Håbo-Tibble, Tjusta och Kungsängen, vilket är
kommunens verksamhetsområde för VA.
Sug- och spolbilstjänster behövs för att lösa akuta behov samt underhåll på
ledningsnätet och pumpstationer. TV-inspektionen används vid planering och
för ledningsförnyelse. Grävsugen effektiviserar schaktning vid trånga
utrymmen och därmed förkortar tiden för störning.
Avtalsvärdet uppskattas till 7 600 000 kronor.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022

•

Upphandlingsdokument, Sug- och spolbilstjänster SEKRETESS

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att upprättade upphandlingsdokument avseende upphandling av sugoch spolbilstjänster för Upplands-Bro kommun godkänns.
2. att paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Upphandlingsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Samråd om förslag till ny avfallsplan
2023–2030
Dnr TN 22/0187

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att förslag till ny avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med förslag
från Samhällsbyggnadskontoret ställs ut för samråd enligt 15 kap. 42§
miljöbalken.
2. att genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande
positiv miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken och att
miljöbedömning därför sker.

Sammanfattning
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo,
Knivsta och Sigtuna kommuner. Innan ett förslag till avfallsplan antas ska
samråd ske med fastighetsägare och berörda myndigheter, samt ställas ut för
granskning.
Efter beslut om att ställa ut förslaget för granskning kommer handlingar att
skickas ut till kommunernas nämnder och bolag, länsstyrelserna, större
fastighetsägare, vissa intresseföreningar med flera. Förslaget kommer även att
finnas tillgängligt på kommunernas hemsidor.
Utställning för samråd påbörjas när Tekniska nämndens beslut vunnit laga kraft
och pågår till 30 september.
Beslut om antagande sker i Kommunfullmäktige preliminärt runt årsskiftet
2022/2023 med målsättning att avfallsplanen ska vara gällande från 2023-0401.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022

•

Förslag till ny avfallsplan 2023–2030 inklusive bilagor, den 9 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att förslag till ny avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med förslag
från Samhällsbyggnadskontoret ställs ut för samråd enligt 15 kap. 42§
miljöbalken.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

2. att genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande
positiv miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken och att
miljöbedömning därför sker.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Yttrande - Motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med
30 km/h
Dnr TN 21/0279

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterad den 17 maj
2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 6 juni 2021 inkom Catharina Andersson (S) med en motion om
kompletterande fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h. Catharina
Andersson (S) yrkar på att en inventering görs för var och vilka kompletterande
åtgärder behövs där hastigheten är begränsad till 30 kilometer i timmen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022

•

Tekniska nämndens yttrande – motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h, daterat den 17 maj 2022

•

Motionen från Catharina Andersson (S), daterad den 6 juni 2021

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterad den 17 maj
2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Vi Socialdemokrater Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif
Janson (S) glädjer oss åt att innehållet i motionen ansetts så viktigt att de i
motionen föreslagna åtgärderna redan har påbörjats innan motionen har
besvarats.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Catharina Andersson (S)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 42

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Yttrande på ändring av byggnadsplan
för del av Björknäs, (området
Sågbacken), Bro Nr 5601 inklusive
dess ändring Ä8104
Dnr TN 21/0462

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Anderssons (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) deltar ej i
beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av
paragrafen.
Kjell Johansson (V) deltar ej i beslutet och ansluter sig till
Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Sammanfattning
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 28 februari 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Sågbacken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Sågbacken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022

•

Förslag till yttrande – ändring av byggnadsplan för del av Björknäs,
(området Sågbacken), Bro nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2022-06-14

•

Delegationsbeslut daterad den 28 februari 2022

•

Planbeskrivning daterad den 24 mars 2022

•

Planbestämmelser daterad den 12 januari 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
Vi Socialdemokrater vill ta del av synpunkter som kommer in under
granskningsskedet innan vi tar ställning till förslaget.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0555

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 43

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Yttrande - ändring av del av Björknäs,
(området Verkaviken) nr 6302-F
inklusive dess ändring Ä8105 nr Ä6302
och 8105, Verkaviken
Dnr TN 21/0461

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Anderssons (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) deltar ej i
beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av
paragrafen.
Kjell Johansson (V) deltar ej i beslutet och ansluter sig till
Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Sammanfattning
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 16 mars 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Verkaviken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022

•

Förslag till yttrande – ändring av byggnadsplan för del av Björknäs,
(området Verkaviken), Bro nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105
Utdragsbestyrkande
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•

Delegationsbeslut daterad den 16 mars 2022

•

Planbeskrivning daterade den 30 mars 2022

•

Planbestämmelse daterad den 30 mars 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
Vi Socialdemokrater vill ta del av synpunkter som kommer in under
granskningsskedet innan vi tar ställning till förslaget.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0556

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Yttrande avseende detaljplaneförslag
för Pärlans Montessoriförskola
(Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och
granskningsskede
Dnr TN 22/0179

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Anderssons (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) deltar ej i
beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av
paragrafen.
Kjell Johansson (V) deltar ej i beslutet och ansluter sig till
Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 13 april 2022,
§ 17, att förslag till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 med flera) sänds ut för samråd och granskning enligt regler för normalt
planförfarande (PBL 2010:900).
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405
efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande
stadsplan för fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett
tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och
fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa
eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen
redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för
att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny
detaljplan tas fram.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för
Pärlans Montessoriförskola och föreslår Tekniska nämnden att lämna
synpunkter i enlighet med kontorets förslag till yttrande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse daterad den 11 maj 2022

•

Förslag till yttrande – samråd och granskning av detaljplan för Pärlans
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 med flera)

•

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 17, daterat den 13 april
2022

•

Planbeskrivning daterad den 25 februari 2022

•

Plankarta daterad den 24 februari 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
Vi Socialdemokrater vill ta del av synpunkter som kommer in under samrådsoch granskningsskedet innan vi tar ställning till förslaget.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, dnr KS 15/0383

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Namnsättning av park i Finnsta, Bro
Dnr TN 22/0221

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att parken i Finnsta, på östra sidan om Finnstaskolan, ska heta
Finnstagårdsparken.

Sammanfattning
I grönområdet öster om Finnstaskolan i Bro pågår ett arbete med att utveckla
en ny park som nu behöver ett namn. Området består av en skogsklädd kulle
och kringliggande gräsytor. Inom området finns både fornlämningar såsom en
gravkulle och en runsten, men också senare lämningar som delar av
husgrunden från Finnsta gårds boningshus. Namnförslaget Finnstagårdsparken
är kopplat till Finnsta gård som låg i området fram till 1970-talet, vilket
namnberedningen gärna vill lyfta fram enligt namnberedningens riktlinjer.
Remiss har skickat till hembygdsföreningarna som ställer sig positiva till
förslaget.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att parken i Finnsta, på östra sidan om Finnstaskolan, ska heta
Finnstagårdsparken.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enheten för Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Sammanträdesdatum:
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Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg,
Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och
Landbovägen
Dnr TN 22/0209

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet och parkering på
Assurs väg antas.
2. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet, ändamålsplats
och parkering på Husbytorpsvägen antas.
3. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Landbovägen
antas.
4. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet,
cirkulationsplats, ändamålsplats och parkering på Rösaringvägen antas.
5. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 24 juni
2022.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar om lokala
trafikföreskrifter på de gator i Tegelhagen som är färdigbyggda och är
överlämnade till kommunen.
Skyltning av trafik- och parkeringsbestämmelser är utförda enligt de
bygghandlingar som har godkänts av Gata/park/trafikenheten.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet och parkering på
Assurs väg antas.
2. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet, ändamålsplats
och parkering på Husbytorpsvägen antas.
3. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Landbovägen
antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (42)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

4. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet,
cirkulationsplats, ändamålsplats och parkering på Rösaringvägen antas.
5. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 24 juni
2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Upphävande av lokal trafikföreskrift om
högsta tillåten hastighet på
Enköpingsvägen
Dnr TN 22/0209

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att upphäva den lokala trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på
Enköpingsvägen.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften upphävs den 24 juni 2022.

Sammanfattning
Ett övergångsställe har anlagts på Enköpingsvägen i höjd med vattenkiosken
där gång- och cykelbanan från Håtunavägen ansluter till Enköpingsvägen.
Den högsta tillåtna hastigheten på den aktuella sträckan är idag 70 km/h.
På den övriga delen av Enköpingsvägen som ligger inom tättbebyggt område är
hastigheten begränsad till 50 km/h.
Vid övergången är sikten god och gångtrafikanter/cyklister är idag inte så
många till antalet. Hastigheten bör dock inte vara över 50 km/h.
Med anledning av ovan föreslår Samhällsbyggnadskontoret att nämnden
upphäver den gällande hastigheten mellan Håtunavägen och Ullevivägen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att upphäva den lokala trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på
Enköpingsvägen.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften upphävs den 24 juni 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gata/park/trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Sammanträdesdatum:

2022-06-14

Föreskrift om hastighet inom
tättbebyggt område i Brunna
industriområde
Dnr TN 22/0209

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att gällande lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna
industriområde upphävs.
2. att ny föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna
industriområde antas.
3. att föreskriften träder i kraft den 24 juni 2022.

Sammanfattning
Den 26 oktober 2015 antog Tekniska nämnden en ny hastighetsplan. Utifrån
den beslutades det om en trafikföreskrift gällande om hastighet inom
tättbebyggt område i Brunna industriområde. Den högsta tillåtna hastighet
inom Brunna industriområde är 40 km/h utom Effektvägen som genom en
lokal trafikföreskrift är höjd till 60 km/h.
Brunna industriområde har sedan dess utökats med Frekvensvägen samt att
både Mätarvägen och Garpebodavägen har förlängts. Med anledning av detta
måste den gällande föreskriften om hastighet inom tätbebyggt område i Brunna
industriområde ändras. Den lokala trafikföreskriften gällande hastighet på
Effektvägen berörs inte av denna ändring.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2022

•

Förslag till ny hastighetsplan för tätorter

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att gällande lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna
industriområde upphävs.
2. att ny föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna
industriområde antas.
3. att föreskriften träder i kraft den 24 juni 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gata/park/trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Lokal trafikföreskrift om vändplats med
parkeringsförbud på Barnmorskans väg
Dnr TN 22/0209

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på
Barnmorskans väg antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.
3. att förtydliga i LTF:en att förbudet gäller endast 6–18 vardagar.

Sammanfattning
Företaget Ohlssons som sköter sophämtningen i kommunen har inkommit med
önskemål om att införa parkeringsförbud på Barnmorskans väg mellan
fastigheterna med adressnummer 10 och 9. Anledningen till det är att om bilar
parkerar på platsen kan inte sopbilen vända utan den måste backa ut på gatan.
Behov av parkering på den aktuella platsen finns inte då parkering i området
ska ske på den egna tomten.
Gata/Park/Trafikenheten anser att det är motiverat med hänsyn ovan att införa
förbud att parkera genom vägmärke vändplats.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på
Barnmorskans väg antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Åström (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att
förtydliga i LTF:en att förbudet gäller endast 6–18 vardagar.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Andreas Åströms (M) förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Andreas Åströms (M) förslag till
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut med Andreas Åströms (M) tillägg, och att Tekniska nämnden har
beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera på Björklidsvägen
Dnr TN 22/0209

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Björklidsvägen
antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.

Sammanfattning
Boende har framfört önskemål om att införa parkeringsförbud på
Björklidsvägen.
Som skäl angavs att sedan infarten till Ryttarföreningens parkering flyttats till
Björklidsvägen har det medfört att, i samband med evenemang, fordon parkerat
på gatan med framkomlighetsproblem för de boende som följd.
Björklidsvägen är enskild väg men kommunen är väghållare därför beslutas
parkeringsbestämmelser genom lokal trafikföreskrift. Skyltningen föreslås
utföras genom vägmärket ’område med förbud att parkera’.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att parkeringsförbud införs på
Björklidsvägen med anledning ovan.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Björklidsvägen
antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Begäran om förbättrad trafikföring på
Enköpingsvägen genom centrala
Kungsängen
Dnr TN 21/0528

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet återremitteras och att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att
genomföra en fördjupad analys av bland annat:
• Ny hastighetsmätning utförs när det inte är pandemi
• Dialog med avfallsentreprenör och byggentreprenör om
trafiksituationen i området kring Kokillbacken genomförs och redovisas
• Förbud mot vänstersväng in på Kokillbacken från Enköpingsvägen
utreds
• Skyltning på Enköpingsvägen om att det är många utfarter prövas,
• Behov av ytterligare övergångsställen prövas
• Möjlighet och lämplighet av fartdämpande åtgärder på Kokillbackens
utfart till Enköpingsvägen prövas
• för- respektive nackdelar med 40 respektive 50 km/h som högsta
tillåtna hastighet på Enköpingsvägen redovisas

Sammanfattning
Det har inkommit en skrivelse till Tekniska nämnden med förslag från fyra
bostadsrättsföreningar i de nybyggda husen i anslutning till Enköpingsvägen
för åtgärder angående trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala
Kungsängen.
•
•
•
•
•

Klassa Enköpingsvägen som stadsgata
Sänka hastighetsgränsen till högst 40 km/tim
Genomföra åtgärder för att försvåra att framföra fordon i mycket höga
hastigheter
Klargöra genom skyltning vilka företrädesregler som gäller vid de två
nyanlagda T-korsningarna
Markera genom skyltning och/eller vägmarkeringar att det finns
korsande gång- och cykeltrafik i de två nyanlagda T-korsningarna

Gata/park/trafikenheten anser inte att det är motiverat att sänka hastigheten till
40 kilometer i timmen på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen trots
utfarterna från de nybyggda husen.
Enligt 3 kap 21 § 1 punkt trafikförordningen har en förare väjningsplikt mot
varje fordon vars kurs skärs den egna kursen när föraren kommer in på en väg
från en fastighet. Bestämmelsen skyltas inte med vägmärke utan det är alla
bilförarens skyldighet att känna till den.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gata/park/trafikenheten anser vidare att målning av övergångsställe och
cykelöverfart på gång- och cykelbanan i anslutningen till Kokillbacken bör
utföras snarast av exploatören för att säkerställa säkerheten för de gående och
cyklister.

Beslutsunderlag
•

Skrivelsen från bostadsrättsföreningarna, daterad den 5 december 2021

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att avslå begäran att införa 40 kilometer i timmen på Enköpingsvägen
genom centrala Kungsängen.
2. att avslå begäran att skylta företrädesregler vid Kokillbacken och vid
utfart från garage i anslutning till Enköpingsvägen.
3. att bifalla begäran att målning av övergångsställe samt cykelöverfart i
anslutningen med Kokillbacken ska utföras snarast.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) och Catharina Andersson (S) yrkar gemensamt att ärendet
återremitteras med följande motivering:
Med anledning av att vi har träffat representanter för de fyra
bostadsrättsföreningarna angående deras begäran om trafikföringen genom
centrala Kungsängen yrkar vi:
att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av
bland annat:
• Ny hastighetsmätning utförs när det inte är pandemi
• Dialog med avfallsentreprenör och byggentreprenör om
trafiksituationen i området kring Kokillbacken genomförs och redovisas
• Förbud mot vänstersväng in på Kokillbacken från Enköpingsvägen
utreds
• Skyltning på Enköpingsvägen om att det är många utfarter prövas,
• Behov av ytterligare övergångsställen prövas
• Möjlighet och lämplighet av fartdämpande åtgärder på Kokillbackens
utfart till Enköpingsvägen prövas
• för- respektive nackdelar med 40 respektive 50 km/h som högsta
tillåtna hastighet på Enköpingsvägen redovisas
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Marcus Sköld (M) och Catharina Anderssons
(S) förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Sköld (M) och Catharina
Anderssons (S) förslag till beslut.
Justerandes sign
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Kjell A Johansson yrkar bifall till Marcus Sköld (M) och Catharina Anderssons
(S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Sköld (M)
och Catharina Anderssons (S) förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har
beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Brf Kungsvyn
Brf Mälarfronten
Brf Mälarbranten
Brf Furuhällshöjden

Utdragsbestyrkande
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Ledamotsinitiativ från Catharina
Andersson (S) - Omtag Torget i
Kungsängen
Dnr TN 22/0220

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att bereda ärendet.

Sammanfattning
Den 5/6–2021 motionerade Catharina Andersson (S) om att det behöver göras
kompletterande åtgärder på Torget i Kungsängen. Motionen har ännu ej
behandlats. Torgets utformning är resultatet av en omfattande medborgardialog
som skedde under förra mandatperioden när S + MP + KD + C styrde
kommunen. Meningen var att det skulle bli en yta man inte bara passerar utan
också vill stanna upp och vistas på under alla årstider.
Mycket av det som framkom i de värdefulla medborgardialogerna kunde tas
tillvara. Meningen var att Torget skulle bli en mötesplats för alla åldrar. Många
upplever emellertid att Torget idag som ödsligt och kalt - ett omtag behövs.
Tyvärr kan vi konstatera att den minoritet som styr kommunen idag M + L +
KD + C inte har slutfört arbetet utifrån de intentioner som fanns för Torget i
Kungsängen. Catharina Anderssons (S) motion påpekar att det förutom den då
redan inplanerade åtgärden för att fontänen ska kunna fungera behövs er
sittvänliga platser, er papperskorgar och askkoppar för att motverka
nedskräpning samt ytterligare lekutrustning för de små barnen.
Det är nu några år sedan medborgardialogerna genomfördes. Vi
Socialdemokrater anser inte att Torget är klart. Önskemål finns om förutom det
redan nämnda om bland annat sittplatser i skugga, schackspel.
Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att göra en uppföljning av hur
medborgarna upplever Torget. Är Torget nu en yta man inte bara passerar utan
också vill stanna upp och vistas på under alla årstider. Vi tycker det är dags att
fråga medborgarna vilka kompletteringar som de vill ska göras på Torget i
Kungsängen. Vi tycker dessutom att kompletteringar därefter ska utföras
snarast.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i
Kungsängen
Utdragsbestyrkande
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Initiativrättstagarens förslag till beslut
Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att göra en uppföljning av hur
medborgarna upplever Torget i Kungsängen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar på att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
bereda ärendet.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M)
förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Catharina Andersson (S)

Utdragsbestyrkande
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Begäran om investeringsmedel för
belysning och anläggande av gångoch cykelbana till Tjustaskolan
Dnr TN 22/0231

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel motsvarande 21
mkr utöver redan beslutad investeringsram med syfte att bekosta anläggning av
ny väg och gång- och cykelbana inklusive belysning öster om Tjusta samt
anläggning av belysning utmed redan beslutad gång- och cykelbana längs
Tjustavägen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade inom trafik- och tillgänglighetsprogrammet att en
ny gång- och cykelbana ska anläggas längs Tjustavägen. Det är många barn
som bor i Håbo-Tibble Kyrkby och går i Tjustaskolan. Gång- och cykelbanan
kommer att förbättra möjligheterna att gå och cykla till och från skolan.
Investeringsmedel behövs för komplettering av gång- och cykelbanan med
belysning längs Tjustavägen samt anläggning av en ny belyst väg och gångoch cykelväg öster om Tjusta område med tillhörande vändplan och
avlämningsplats/parkering.
Finansiering föreslås äskas från KS genom att investeringsmedel för VA inte
nyttjas. Därmed påverkas inte kommunens samlade kassaflöde utav en
tilldelning av investeringsmedel för att anlägga gång- och cykelbanan samt väg
längs Tjustavägen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel motsvarande 21
mkr utöver redan beslutad investeringsram med syfte att bekosta anläggning av
ny väg och gång- och cykelbana inklusive belysning öster om Tjusta samt
anläggning av belysning utmed redan beslutad gång- och cykelbana längs
Tjustavägen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Dnr TN 19/0074

Maikki Lemne (S) lyfter att senaste veckornas väder har gjort att plattor under
bron vid Bro station har lossnat igen. Kontinuerlig bevakning, framför allt vid
regn, önskas för att öka säkerheten i kommunen.
Jan Helge - Gata, Park och Trafikchef svarar att det kommer göras ett besök på
plats och att en långsiktig lösning på problemet undersöks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Temaärende – Trafikmätning
Samhällsbyggnadschefens rapport

•

-

Slutbesiktning för etapp 1 i Ådö Skog, inväntar godkänt vattenprov innan
anslutning kan påbörjas. Förhoppningsvis ser detta till sommaren.
I omvandlingsområdet Tjusta börjar anslutning i sommar i etapp A och C.
•

-

Maja Taaler Larsson informerar om Vatten och Avlopp

Jan Helge informerar om Gata, Park och Trafik

Boulebanan på Kungsängens torg har tagits bort.
Trafikmätningar görs på gatorna och en återapportering kommer ske i
november.
Strandpromenaden Lillsjön är under tillfällig renovering men är
förhoppningsvis klar till vecka 24.
Skyltning i Nyckelbergsparken behöver göras om efter fel.
Informerar om ett träd som fallit över en väg och att det finns en trädplan i
kommunen.

Kjell Johansson (V) frågar Jan Helge om förtydliganden gällande boulebanan
då det fortfarande är grus på torget. Detta besvaras av Jan Helge med att de inte
vill göra några större operationer på torget innan valet, men att det kommer
läggas plattor när valet är över.
Catharina Andersson (S) tipsar om att trädplanen och arbetet i likande frågor
kan tas upp som ett temaärende i nämnden framöver då det kan vara intressant
för ledamöterna och känna till hur arbetet går till.
Maikki Lemne (S) önskar att Catharina Anderssons (S) förslag på temaärende
även inkluderar mistlar då de är sällsynta växter men som påverkar träden.
Mikael Thelin informerar om Avfall
-

Inväntar regeringsbeslut kring ansvaret av förpackningsinsamling den 16
juni.
•

-

Justerandes sign

Lina Delde informerar om MÄT & GIS

Utvecklat e-tjänsten för ärendehantering

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut

1.

Beslut om Fordonsflytt april 2022
Dnr TN 22/0001

2.

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, april 2022
Dnr TN 22/0001

3.

Beslut om adresser februari och mars 2022
Dnr TN 22/0001

4.

Fastställande av namn på vägar mm i Trädgårdsstaden etapp 1
Dnr TN 22/0141

5.

Beslut om tillfälligt upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten
hastighet på Enköpingsvägen
Dnr TN 22/0001

6.

Beslut om tillfällig ändring av lokala trafikföreskrifter om parkering på
Enköpingsvägen
Dnr TN 22/0001

7.

Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Slånbärsvägen
Dnr TN 22/0001

8.

Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Ringvägen
Dnr TN 22/0001

9.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, februari 2022
Dnr TN 22/0001

10.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, mars 2022
Dnr TN 22/0001

11.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, april 2022
Dnr TN 22/0001

Svar på Catharina Anderssons (S) frågor vid Tekniska nämndens möte
den 2 maj 2022 om följande delegationsbeslut är i enlighet med
beslutad delegationsordning:
2. LTF om parkering för personbil, Ekvägen – Beslutet får ej tas på delegation.
Ärendet kommer att tas upp för beslut på septembernämnden.
Dnr TN 21/0413
10. Yttrande Klockaren och Härnevihage – Beslut om yttrande över
programförslag togs av ordförande då det var ont om tid.
Dnr TN 22/0098
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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12. Ändring/Förtydliganden i LTF:en om datumparkering i Kungsängen –
Beslut om ändring i LTF med anledning av att en justering behövdes p.g.a.
saknad gatulänk (i LTF-systemet)
Dnr TN 21/0413
13. LTF parkering för lastbil, Musikvägen – Beslut om ändring/förtydliganden
i LTF:en med anledning av att en justering behövdes p.g.a. väganknytning
saknas (i LTF-systemet)
Dnr TN 21/0413

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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Anmälningar

1.

Kommunstyrelsens beslut § 42 - Svar på medborgarförslag om plantering
av ornäsbjörk i bostadsområden
Dnr KS 21/0227

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021
Dnr KS 21/0584

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag våren 2022
Dnr KS 21/0621

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade motioner
våren 2022
Dnr KS 21/0622

5.

Vägen till hållbara och etiska batterier
Dnr TN 22/0011

6.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 18 - Avslut av detaljplaneuppdrag för
Eriksberg/Raskeboda
Dnr TN 22/0176

7.

Inbjudan till webbinarium om nya VGU-guiden från Trafikverket, den 10
juni 2022
Dnr TN 22/0011

Utdragsbestyrkande
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