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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden
Plats och tid

2018-02-26

Gemaket, 2018-02-26, kl. 15:00 – 17:50

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Leif Janson (S)
Jarl Teljstedt (KD)
Lars Malmström (C)
Lisbeth Waern (M) §§ 1, 2, 4, 5, 7 – 17
Ingemar Hägg (L)
Klaus Dürhagen (MP)

Per Lindahl (C)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Ida Brännström, Teknisk chef
Marina Danhill, Avfallsingenjör §§1 – 3, 15 (Temaärenden)
Mats Rüdén, Projektledare, §§ 12, 15 (Övriga rapporter)
Therese Eriksson, Enhetschef GataParkTrafik, §§ 12, 15 (Övriga rapporter)
Erik Fridholm, GIS-ingenjör,§§ 13 – 15 (Övriga rapporter)

Utses att justera

Marcus Sköld (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-03-05
kl. 17:00

Paragrafer

§§ 1 – 4, 6, 8, 9, 11 –
17

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist

Ordförande

Catharina Andersson (S)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Marcus Sköld (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Datum för anslagsuppsättande:

2018-03-05

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

....................................................................

Olle Nykvist

2018-03-26
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-02-26
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§1

2018-02-26

Avfallsplan 2018–2022 för UpplandsBro kommun
Dnr TN 16/0132

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag
till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun, daterad den 5
december 2017.
2. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Avfallsplan
2018–2022 för Upplands-Bro kommun som då träder i kraft 15 juni
2018.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan 2018–2022
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd. Ett antal ändringar
fördes in i avfallsplanen i beaktande av inkomna synpunkter.
1. Ändringar i utformning/disposition och innehåll enligt Naturvårdsverkets
nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner:
•ny avfallsplan är uppdelad i ett huvuddokument samt sex bilagor som är
samlade i ett separat dokument
•huvuddokumentet består av en redogörelse för kommunens fyra
inriktningsmål med tillhörande delmål för avfallshanteringen och beskrivning
av hur dessa mål ska uppnås och följas upp
•mer detaljerad information om avfallshantering i kommunen, styrande lagar
och regler, uppföljning av föregående avfallsplan, miljökonsekvensbeskrivning
mm återfinns i bilagorna
2. Nytt i avfallsplanen:
•Nedskräpningen ska minska i kommunen.
•Förebygga uppkomsten av avfall och öka återbruket.
•Bättre sortering av matavfall med hög kvalitet samt minska matsvinnet.
•Minska mängden avfall till deponi genom bättre sortering av olika
avfallsfraktioner.
•Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall genom krav på
miljövänliga drivmedel och optimering av antal transporter.
•Avfallshanteringen ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen.
Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag till
avfallsplan 2018–2022 ställdes ut för granskning under tiden mellan den 6
november och den 4 december 2017.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Det har inkommit yttrande med synpunkter under granskningstid som medför
inga förändringar i handlingar. Förslag till avfallsplan 2018–2022 för
Upplands-Bro kommun fastställs av Tekniska nämnden för att gå vidare till
Kommunstyrelsen och sedan till Kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2018

•

Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsplan, daterad den
5 december 2017

•
•

Förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun
Nuvarande avfallsplan 2008–2012 beslutad av kommunfullmäktige den
21 november 2007

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag
till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun, daterad den 5
december 2017.
2. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Avfallsplan
2018–2022 för Upplands-Bro kommun som träder i kraft 15 juni 2018.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§2

2018-02-26

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr TN 17/0147

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag
till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, daterad den 5
december 2017.
2. Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter som går
vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer detsamma.
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av
Kommunfullmäktige och sedan då träder i kraft 15 juni 2018.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under tiden mellan den
5 maj och den 5 juni 2017.
Ett antal ändringar fördes in i avfallsföreskrifterna i beaktande av inkomna
synpunkter. Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag
till reviderade avfallsföreskrifterna ställdes ut för granskning under tiden
mellan den 6 november och den 4 december 2017.
Det har inkommit yttrande med synpunkter under granskningstid som medför
inga förändringar i handlingar. Förslag till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun fastställs av Tekniska nämnden för att gå vidare till Kommunstyrelsen
och sedan till Kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2017

•

Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsföreskrifter,
daterad 5 december 2017

•

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

•

Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 18 december 2013.

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag
till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, daterad den 5
december 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-02-26

2. Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter som går
vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer detsamma.
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av
Kommunfullmäktige som då träder i kraft 15 juni 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår att beslutspunkt 2 ändras till
”Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: Gångväg
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter med
möjlighet till ökat avstånd mot avgift för att förenkla och öka tryggheten för
småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer
detsamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 15 juni 2018.”

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och hon ställer dessa mot
varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag säger Ja
och de som röstar för Marcus Skölds (M) förslag säger Nej. Vid votering
lämnas fem Ja-röster och tre Nej-röster.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Catharina Andersson
(S)

X

Leif Janson (S)

X

Jarl Teljstedt (KD)

X

Lars Malmström (C)

X

Klaus Dürhagen (MP)

X

Nej

Marcus Sköld (M)

Justerandes sign

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-02-26
Lisbeth Waern (M)

X

Ingemar Hägg (L)

X

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Ingemar Hägg (L) reserverar sig
enligt följande
”Vi, Moderater och Liberaler, vill verka för att underlätta så mycket som
möjligt avseende hämtning av sopkärl för de som bor i småhus. Under slutet av
90-talet fick man kärlet hämtat inne på tomten mot en avgift.
När enstaka sopkärl blir kvar stående vid gatan skyltar det om att man är
bortrest och innebär en ökad inbrottsrisk respektive innebär en lång rad sopkärl
ett förfulande av miljön. Vi vill verka för att se om det finns sätt att få
småhusägares vardag enklare och tryggare.
Skälen som anförs för att inte hämta sopkärlen inne på tomten hänvisar till
arbetsmiljön och den är givetvis viktig, samtidigt går utvecklingen framåt och
nya redskap som underlättar lyft och transport kommer hela tiden ut på
marknaden. Därför borde det finnas förhandlingsutrymme med entreprenör och
man bör, enligt vår mening, pröva möjligheten.
Det ses ofta som att det handlar om folks ovilja att dra ut kärlen, men det är ju
istället viljan att förenkla och göra vardagen tryggare för våra invånare.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§3

2018-02-26

Tillägg till avfallstaxan
Dnr TN 18/0060

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar tillägg till
avfallstaxan enligt nedan:
1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr
inkl. moms per kärl och tillfälle, för att utöka valfrihet av tjänster och
underlätta för kommunens fastighetsägare och verksamheter att utföra
sin skyldighet att hålla sopkärl rena.
2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra
hämtningar av mat- och/eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning
inkl. moms, för att ge möjlighet till småhusägare att få sitt
hushållsavfall hämtat oftare än varannan vecka.
3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms för att utöka
valfrihet av tjänster och styra mot minskad farlighet av hushållsavfall.
4. Taxan börjar gälla den 15 juni 2018
_______________

Sammanfattning
Efter införandet av matavfallsinsamling har efterfrågan om kärltvätt inkommit
från samfälligheter med gemensamma insamlingskärl och verksamheter för att
ha möjlighet att beställa tjänsten via kommunen enligt avfallstaxa.
I samband med revidering av avfallsföreskrifter med utökad valfrihet av
tjänster samt upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommartid
föreslås följande:
a). att ge möjlighet för småhusägare att få sitt hushållsavfall hämtat
oftare än varannan vecka med särskilt abonnemang för minst 5 extra
hämtningar av mat- eller restavfall.
b). att ge möjlighet för kommunboende beställa hämtning av farligt
avfall vid fastigheten.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kommunen kan erbjuda tjänster
till självkostnadspris.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Avfallstaxa antagen den 18 december 2013

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2018.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar tillägg till
avfallstaxan enligt nedan:
1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr
inkl. moms per kärl och tillfälle, för att utöka valfrihet av tjänster och
underlätta för kommunens fastighetsägare och verksamheter att utföra
sin skyldighet att hålla sopkärl rena.
2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra
hämtningar av mat- eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning inkl.
moms, för att ge möjlighet till småhusägare att få sitt hushållsavfall
hämtat oftare än varannan vecka.
3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms för att utöka
valfrihet av tjänster och styra mot minskad farlighet av hushållsavfall.
4. Taxan börjar gälla den 15 juni 2018

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

Beslut sänds till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§4

2018-02-26

Taxa för engångsbesök på
Kretsloppscentralen
Dnr TN 18/0022

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av
körkort eller besökskort.
Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen.
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per
dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad till 6 februari 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§5

2018-02-26

Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Dnr TN 17/0394

Beslut
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och
mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt
tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag,
markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.
Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges
Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för
kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga
lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla
från och med den 2 april 2018.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att överlämna ärendet för
Kommunfullmäktige för beslut enligt följande:
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§6

2018-02-26

Riktlinjer för blomlådor på kommunala
gator
Dnr TN 18/0046

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§7

2018-02-26

Begäran om investeringsmedel för
torget i Kungsängen etapp 3
Dnr TN 17/0242

Beslut
1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar
investeringsmedel motsvarande 28 000 tkr utöver redan beslutad
investeringsram för genomförande av förnyelse torget i Kungsängen
etapp 3.
2. Beslutet justeras omedelbart.
_______________

Sammanfattning
Under 2015, 2016 och 2017 har Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
bland annat arbetat med att rusta upp och förnya Kungsängen centrum. Genom
arbetet har ytorna runt pendeltågstationen, Kulturhuset och vid Kyrkvägen
förnyats och förbättrats.
Hösten 2016 genomfördes en medborgardialog (del 1 av projektet etapp 3) där
alla som ville kunde komma med synpunkter och idéer om hur torget ska se ut
och vad det ska kunna användas till i framtiden. Synpunkterna har samlats in
på flera olika sätt, enkäter, idélappar och mer riktade intervjuer och samtal. Det
sammanvägda resultatet har varit vägledande i arbetet med projektering och
upphandling av entreprenör som skedde 2017. Produktionen beräknas börja
under våren 2018 och slutföras under början på 2019.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär härmed samhällsbyggnadskontoret 28 000 tkr i investeringsmedel utöver
redan beslutad investeringsram 2018. Investeringen innebär också behov av
tillkommande medel i driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och
internränta motsvarande 490 tkr första året.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018
Förstudie (förslag till process för förnyelse av Kungsängen centrum)
Resultat av medborgardialogen om Kungsängens torg
Gestaltningsförslag den 27 februari 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar
investeringsmedel motsvarande 28 000 tkr utöver redan beslutad
investeringsram för genomförande av förnyelse torget i Kungsängen
etapp 3.
2. Beslutet justeras omedelbart.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§8

2018-02-26

Verksamhetsberättelse Tekniska
nämnden 2017
Dnr TN 18/0065

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2017 för
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2017.
_______________

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2017. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. Av
nämndens 22 nämndmål bedöms 17 som genomförda/påbörjade och fem
nämndmål som inte är fullt ut genomförda men som är planerade att
färdigställas under 2018. I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs
bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens
resultat inom de skattefinansierade delarna visar ett överskott på 1 040 tkr.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och
kostnader är i bra balans.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018
Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2017 för
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2017.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Ingemar Hägg (L) deltar ej i
beslutet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§9

2018-02-26

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan
2017 för Tekniska nämnden
Dnr TN 17/0403

Beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplan 2017
för Tekniska nämnden.
_______________

Sammanfattning
I Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2017 har prioriterats
förbättringsarbeten beträffande entreprenadavtal, projektdokumentation,
upphandlingar, teknisk handbok och vattentillgången i kommunen.
Uppföljningen visar att en teknisk handbok har tagits fram och publicerats på
kommunens hemsida. Utredning om vattenredundansen i kommunen har
påbörjats. Arbetet att ta fram en rutin för projektdokumentation har tagits med i
2018 års kontroll- och åtgärdsplan. Förbättringar beträffande upphandlingar
och avtal kommer att göras längre fram.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2017,
rapport från Tekniska avdelningen
Kontroll- och åtgärdsplan 2017 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplan 2017
för Tekniska nämnden.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Ekonomistaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 10

2018-02-26

Remissyttrande angående förslag om
indragning av väg 912.01 i UpplandsBro kommun, TRV 2017/64469
Dnr TN 17/0396

Beslut
1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till
remissyttrande angående förslag om indragning av väg 912.01, TRV
2017/64469
2. Beslutet justeras omedelbart.
_______________

Sammanfattning
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, föreslår att väg
912.01 dras in från allmänt underhåll. Förslaget innebär att vägen dras in från
allmänt underhåll enligt 25§ väglagen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att väg 912.01 ska få enskilt
huvudmannaskap.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2018
Yttrande angående förslag omindragning av väg 912.01 i Upplands-Bro
kommun, TRV 2017/64469, daterad 24 januari 2018.
Remiss angående förslag om indragning av väg 912.01 i Upplands-Bro
kommun, TRV 2017/64469, daterad 13 december 2017.

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till
remissyttrande angående förslag om indragning av väg 912.01, TRV
2017/64469
2. Beslutet justeras omedelbart.

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

Trafikverket
Samfällighet Tibble kyrkby 1:1
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 11

2018-02-26

Nytt VA-verksamhetsområde Tjusta
Dnr TN 18/0058

Beslut
Tekniska nämnden beslutar upprätta kommunalt VA-verksamhetsområde för
Tjusta.
_______________

Sammanfattning
Kommunalt VA-verksamhetsområde upprättas för Tjusta skola med
omkringliggande fastigheter enligt bilagor.

Beslutsunderlag
•
•

Kartbilagor 2 st, för kommunalt VA-verksamhetsområde för
dricksvatten respektive spillvatten
Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar upprätta kommunalt VA-verksamhetsområde för
Tjusta.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 12

2018-02-26

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018
Dnr TN 18/0063

Beslut
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018 som underlag för beslut
om kommande investeringar.
2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och
tillgänglighetsprogram 2018.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program
för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt
att programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har
Upplands-Bro på ett liknande sätt arbetat med tillgänglighetsfrågor i ett
program som uppdaterats årligen. För att få en bättre helhetssyn över de
trafikprojekt som planeras slogs de år 2014 ihop till ett trafik- och
tillgänglighetsprogram.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018
antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att
samhällsbyggnadschef får i uppdrag att verkställa programmet.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018
Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018 med bilagor

Förslag till beslut
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018 som underlag för beslut
om kommande investeringar.
2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och
tillgänglighetsprogram 2018.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 13

2018-02-26

Omfördelning av investeringsmedel
från 2017 till 2018
Dnr TN 18/0068

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2018-års investeringsmedel enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen verksamhetsberättelse.
_______________

Sammanfattning
Tekniska nämnden tog 18 december 2017 beslut om att anta förslag till
nämndbudget 2018. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar
investeringsbudgeten, framgår det att -Utfallet av investeringsbudgeten 2017
och ombudgetering till 2018 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart i
januari. Tekniska nämnden kommer att behandla frågan under kommande
nämndmöte i februari.
I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel
från 2017 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika
projekt, dels en omfördelning till en generell investeringsram – övrigt att
fördela. Förslaget till omfördelning grundar sig på de nya behov som
framkommit eller förutsättningar som ändrats under genomförandet.
Redovisningen framgår av tabellen nedan.
Tekniska nämndens arbetsutskott kan enligt delegationsordningen besluta, hur
och när projektmedlen i Tekniska nämndens investeringsram ska användas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018

•

Verksamhetsberättelse 2017 för Tekniska nämnden

•

Nämndbudget 2018 – Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2018-års investeringsmedel enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen verksamhetsberättelse.

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 14

2018-02-26

Ledamotsinitiativ från Marcus Sköld (M)
angående E.ONs arbete med
nedgrävning av fjärrvärmeledning
Dnr TN 18/0070

Beslut
Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets svar som sitt eget.
Förfrågan är därmed besvarad.
_______________

Sammanfattning
Marcus Sköld (M) inkom den 5 februari 2018 med ett initiativ att väcka ärende
om Gångväg för gångtrafikanter mellan centrum och Bygdegårdsvägen. I
förslaget lyfter han att den förordade gångvägen blir en alldeles för lång omväg
och att människor istället verkar välja att gå utmed Enköpingsvägen, i många
fall gymnasieelever. Därför föreslår han att Samhällsbyggnadschefen får i
uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna för att få en temporär gångstig
utmed Enköpingsvägen från Bygdegårdsvägen mot centrum/stationen.
Samhällsbyggnadskontorets svar:
Under den period som ledningsarbetena pågår måste Enköpingsvägen stängas
av för trafik under perioder och i olika etapper. Alternativ till att stänga av
Enköpingsvägen partiellt saknas.
Parallellt med pågående ledningsarbeten pågår nu också anläggningsarbeten på
Ringvägen samt att bostadsbyggande påbörjats inom detaljplan Ringvägen.
Skogsområdet vid Ringvägen utgör därmed arbetsområde för byggnadsarbeten.
Att pröva frågan om omledning över detta område är därmed inte heller
möjligt.
Anvisad omledningsväg via Centrumvägen/Knektvägen/Korsängsvägen till l
Upplands-Brogymnasiet marginellt längre cirka 50 meter än den nu avstängda
vägen längs med Enköpingsvägen/Skolvägen. Samhällsbyggnadskontorets
uppfattning är därför att fullgoda omledningsvägar finns under den period
Enköpingsvägen är avstängd.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets svar som sitt eget.
Förfrågan är därmed besvarad.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-02-26

§ 15 Rapporter
Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna
_______________
Temaärenden
•

Ida Brännström informerar om E.ON fjärrvärmeprojekt

•

Mathias Rantanen rapporterar om Verksamhetsberättelse 2017 för
Tekniska nämnden

Övriga rapporter
•

Therese Eriksson rapporterar om trygghetsåtgärder vid Köpmanvägen
där det både går mycket barn, på grund av den närbelägna skolan, samt
resande från pendelstationen.

•

Therese Eriksson återrapporterar om en enkät som skickades ut till
samtliga kommunala skolor i samband med trafikmånaden i oktober
2017. Syftet var att ta fram åtgärdsförslag angående säkra och trygga
skolvägar baserat på enkätsvaren.

•

Erik Fridholm informerar om fortsatt utveckling av App för
felanmälan., bland annat har Klotter blivit en egen feltyp. Kontaktcenter
har också märkt en mindre belastning avseende felanmälningar via
telefon sedan appen lanserades. Upplands-Bro kommun är först med
denna möjlighet för felanmälan.

Kontorschefens rapporter
•

Invigning av Kockbacka v 16 (16 – 18 april).

•

Ny ridslinga iordningsställd vid Örnäs.

•

LSS-boende Parkvägen är invigt.

•

Invigning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat den 2 juni.

•

Trygghetsinventeringar genomförda i Tibble, Brunna, och Kungsängen.

•

VA-enheten flyttar till gamla polisstationen under mars/april.

•

Remmis om regionala vattenförsörjningsplanen – besvarad av KS.

•

Arbete inför introduktionen av GDPR (Dataskyddsförordningen) pågår.
•

Justerandes sign

Varje nämnd måste ta beslut om Dataskyddsombud i samband
med denna introduktion.

•

Upphandling av entreprenör för Kungsängens Torg är slutförd.

•

Kontrakt är tekcnat med BEAB som även fortsättningsvis är
entreprenör för Gata-Park skötseln
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

•

Det har skett en utökning av ca 30 p-platser vid Bro station.

•

Det har skett en utökning av ca 12 p-platser vid Bygdegårdsvägen.

•

Ombyggnad av Ringvägen är påbörjad.

•

Projektering av infartsparkeringar vid Enköpingsvägen (gamla
Volvotomten) pågår.

•

Planuppdrag avseende infartsparkeringar i Bro – Trädgårdsstaden samt
norra sidan av järnvägen påbörjas under året.

•

Detaljplan avseende Tegelhagen antogs i december 2017. Den
överklagades men överklagandet är återtaget.

•

Etappindelning samt projektering av allmän plats, gata, torg inom
Trädgårdsstaden är under uppstart.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

§ 16 Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna
_______________
Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart till Enköpingsvägen
Lokal trafikföreskrift om tillfälliga parkeringsplatser på Skyttens väg
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på
Ringvägen och Centrumvägen
Delegationsbeslut p-tillstånd 2017-10-10 - 2018-01-30
Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, januari 2018
Bostadsanpassningsbidrag, januari 2018
Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, december 2017
Avtal om markupplåtelser för VA-ledningar
Delegationsbeslut gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner
Lokal trafikföreskrift om parkering på Begoniaslingan
Lokal trafikföreskrift om parkering på Strandvägen
Upphörande Ltf om bruttovikten på Skyttens väg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

§ 17 Anmälningar
Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna
_______________
Kommunstyrelsens beslut § 138 - Lokalresursplan 2017-2022
Kommunfullmäktiges beslut § 160 - Medborgarförslag om datumparkering i
Upplands-Bro kommun
Mark- och miljödomstolens beslut att bifalla jämkning av
gatukostnadsersättning, Sylta 1:21
Kommunstyrelsens beslut § 139 - Trygghetspolicy
Organisation Mät- och GIS-enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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