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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 46

2021-05-24

Medborgarförslag om fler
papperskorgar i kommunen
Dnr TN 20/0591

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1

2

att sätta upp en ny papperskorg i anslutning till Råbyskog men att inte
återinföra latrinhållare som tillgodoser gratis hundbajspåsar.
att sätta upp informationslapp eller dekal på alla papperskorgar att
hundägare kan slänga sina hundbajspåsar i dem.

Sammanfattning
Den 16 november 2020 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren
önskar fler papperskorgar uppsatta i kommunen samt att återinföra latrinhållare
som tillgodoser medborgare med gratis hundbajspåsar. Medborgaren upplever
att det finns mycket avföring efter hundar kvarlämnat runt om i kommunen,
mycket koncentrerat till de glesare områdena såsom uppe i Råbyskog, Sylta,
Norrboda, Lejondal och Lillsjön. Medborgaren har startat en grupp över sociala
medier där hon ställt frågan om fler upplever samma sak runt om i kommunen.
Medborgaren har genom dessa sociala medier fått responsen från flera
hundägare som önskar en utökning av papperskorgar runt om i kommunen
koncentrerat till glesa/avlägsna platser.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och ser positivt på att
medborgare engagerar sig. Gata/Park/Trafik-avdelningen kommer sätta upp en
ny papperskorg i anslutning till Råby skog samt sätta upp informationslapp
eller dekal på alla papperskorgar att hundägarna kan slänga sina hundbajspåsar
i dem.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 24 maj 2021

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att sätta upp en ny papperskorg i anslutning till Råbyskog men att inte

återinföra latrinhållare som tillgodoser gratis hundbajspåsar.
2. att sätta upp informationslapp eller dekal på alla papperskorgar att
hundägarna kan slänga sina hundbajspåsar i dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-05-24

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 nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 47

2021-05-24

Medborgarförslag om att skapa en
säkrare skolväg till Härneviskolan
Dnr TN 20/0590

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att göra trafikmätning/hastighetsmätning på Härnevi skolväg för att se
behov av hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner eller
avsmalningar.
2. att sätta upp blinkande herrgårman/övergångsställe skyltar på
Köpmanvägen vid övergångstället som ansluter till gångbana mot
Härneviskolan.
3. att inte uppföra farthinder på Köpmanvägen, för att undvika vibrationer
i kringliggande bebyggelse av den tyngre trafiken.
4. att inte sätta upp elektriska hastighetsskyltar på Köpmanvägen och
Härnevi skolväg.

Sammanfattning
Den 1 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att skapa en säkrare
skolväg till Härneviskolan. Förslagsställaren upplever att många bilister håller
för hög hastighet på Köpmanvägen och Härneviskolväg och att de inte stannar
vid övergångsstället. Förslagsställaren vill att kommunen genomför åtgärder i
form av till exempel farthinder, fartkameror eller elektriska hastighetsskyltar.
Ett blinkande övergångsställe/skylt skulle också göra det säkrare för
skolbarnen att korsa gatan.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig
fråga för kommunen.
Upplands-Bro kommun, delar förslagsställarens uppfattning om att vissa
åtgärder bör vidtas på Härnevi skolväg samt Köpmanvägen. Placering av
hastighetsdämpande åtgärder påverkar driften av vägarna som
vinterväghållning, sandupptagning och övrig drift.
Avdelningen får därför i uppdrag att göra trafikmätning/hastighetsmätning på
Härnevi skolväg för att se behov av hastighetsdämpande åtgärder i form av
chikaner eller avsmalningar. Eventuella åtgärder ska tas med i Trafik- och
tillgänglighetsprogram nästa år. Avdelningen ska sätta upp blinkande
herrgårman/övergångsställe skyltar vid övergångstället som ansluter till
gångbana mot Härneviskolan på Köpmanvägen. Detta ska också genomföras i
Trafik- och tillgänglighetsprogram nästa år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upplands-Bro kommun kommer inte att uppföra farthinder och elektriska
hastighetsskyltar på Köpmannavägen och inte uppföra blinkande
herrgårman/övergångsställe samt elektriska hastighetsskyltar på Härnevi
skolväg.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2021



Protokollunderlag från kommunfullmäktiges sammanträde § 206
daterad den 16 december 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att göra trafikmätning/hastighetsmätning på Härnevi skolväg för att se
behov av hastighetsdämpande åtgärder i form av chikaner eller
avsmalningar.
2. att sätta upp blinkande herrgårman/övergångsställe skyltar på
Köpmanvägen vid övergångstället som ansluter till gångbana mot
Härneviskolan.
3. att inte uppföra farthinder på Köpmanvägen.
4. att inte sätta upp elektriska hastighetsskyltar på Köpmanvägen och
Härnevi skolväg.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ett
tilläggsförslag i att-sats tre som då lyder:
”att inte uppföra farthinder på Köpmanvägen, för att undvika vibrationer i
kringliggande bebyggelse av den tyngre trafiken.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.
Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut med Marcus Sköld (M) tilläggsförslag, och att nämnden har beslutat i
enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2021-05-24

§ 48 Svar på medborgarförslag om installation
av övervakningskameror vid
återvinningscentralerna
Dnr TN 21/0182

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå förslaget om installation av övervakningskameror vid
kretsloppscentralerna, men kommunen är medveten om trängseln på
kretsloppscentralerna och därför pågår ett arbete för att skapa en bättre
trafikmiljö på kommunens kretsloppscentraler.

Sammanfattning
Den 23 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om installation av
övervakningskameror vid återvinningscentralerna (Kretsloppscentralerna).
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i kretsloppscentralernas verksamhet.
Att installera övervakningskameror kräver tillstånd från Länsstyrelsen, och att
ha kameraövervakning när anläggningen är öppen för allmänheten brukar i
regel nekas på grund av integritetsskäl både för medarbetare och besökare.
I de fall där tillstånd beviljats så har det handlat om övervakning när
anläggningen är obemannad, men ändå öppen för besökare med så kallat
”Grönt kort” där besökaren själv får lämna avfall utanför bemannade
öppettider. Denna tjänst erbjuds inte i Upplands-Bro kommun. Detta skulle
förmodligen inte heller avhjälpa det problem med trängsel och stress som
förslagsställaren pekar på i sitt förslag.
Förslaget är den första inrapporterade trafikincident på kretsloppscentralerna
som kommer till kontorets kännedom sedan övertagandet av drift i egen regi i
september 2017.
Problemet med faktiska krockskador ses därför som begränsat. Att ansöka om
tillstånd, upphandla och köpa in avancerad utrustning för övervakning samt
installation bör därför inte prioriteras i dagsläget.
Trängsel på kretsloppscentralerna är något som kommunen är medveten om,
och ett arbete pågår för att i framtiden skapa en bättre trafikmiljö på
kommunens kretsloppscentraler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2021



Protokollsunderlag från Kommunfullmäktiges sammanträde §201
daterad den 16 december 2020



Medborgarförslag som inkom den 23 oktober 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå förslaget om installation av övervakningskameror vid
kretsloppscentralerna, men kommunen är medveten om trängseln på
kretsloppscentralerna och därför pågår ett arbete för att skapa en bättre
trafikmiljö på kommunens kretsloppscentraler.

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.
Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

§ 52

2021-05-24

Rapporter

Temaärende - Rapport om utredning koppling Kockbacka och Mätarvägen



Sara Bergkvist rapporterar om utredningen av kopplingen
Kockbackaavfarten och Mätarvägen.

Avfallsrapport, Mikael Thelin



Arbetet med gemensam avfallsplan pågår



Kärlinsamlingen är färdig

VA-chefens rapport, Maja Taaler Larsson



Driftchef på plats



Ersättningsrekrytering – 2 VA-ingenjörer



Avropat dagvattenspecialist



Fr o m juni halverad bemanning på kontoret



Förslag på dagvattenplan och policy på remiss till 31/5

Gata/Park/Trafik-avdelningen – Åtgärder under våren 2021, Afsaneh Kasiri



Renovering av trappan vid Brostation



Cykelskolan – april 2021



Naturskolan/ Naturmötesplats i Råby skogen



Trafiksignal på korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen



På Lillsjö badväg har parkeringsräknare satts upp



Utökning av P-platser på infartsparkeringen i Kungsängen har
färdigställts

Mät & GIS, Lina Delde

Justerandes sign



Digitalisering



Öppna data



Flygfotografering



Lantmäteriet tecknar inte nytt KFF-avtalet



Rekrytering GIS-ingenjörer VA-inriktning

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Justerandes sign

2021-05-24

Delegationsbeslut

1.

Beslut om adresser jan 2021
Dnr TN 21/0001

2.

Tillförordnad Gata- park- trafikchef från 5 april till 30 september
Dnr TN 21/0001

3.

Delegationslista flytt av fordon mars 2021
Dnr TN 21/0001

4.

Delegationslista för Parkeringstillstånd 20210301-20210331
Dnr TN 21/0001

5.

Delegationslista mars 2021, Bostadsanpassningsbidrag
Dnr TN 21/0001

6.

Delegationslista markupplåtelse 2021-01-01-2021-03-31
Dnr TN 21/0001

7.

Beslut om adresser feb-april 2021
Dnr TN 21/0001

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 54

Justerandes sign

2021-05-24

Anmälningar

1.

Kallelse och handlingar till sammanträde i Kommunalförbundet
Norrvattens styrelse den 14 april 2021
Dnr KS 21/0052

2.

Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP
Bro
Dnr TN 20/0302

3.

Information om SKRs konferens Trafik- och gatudagarna 2021
Dnr TN 21/0011

4.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslut § 1 - Tilldelningsbeslut på
upphandling av yttre skötsel
Dnr TN 20/0527

5.

Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar
Dnr KS 21/0292

6.

Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen
delegeras till kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0148

7.

Inbjudan till Svenskt Vattens föreningsstämma den 25 maj 2021
Dnr KS 20/0184

Utdragsbestyrkande
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