
  

PROTOKOLL 1 (26)  

 Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Utses att justera Catharina Andersson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-12-19 
kl. 12:30 

Paragrafer 
 

 §§ 86 -  100 

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: 2022-12-12 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-19 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-01-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-12-12 15:00-16:09 
Ajournering 15:47-15:52 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Beslutande Marcus Sköld (M), ordförande  
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) 
Harry Holmström (S) 
Jan Hellman (SD) §§97-100 

Närvarande ersättare 
Leif Janson (S) 
 

 
Övriga deltagare 

 
Elisabeth Claesson, Sekreterare, Johanna Carnvik Schöier, Sekreterare, Thomas 
Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina Delde – Chef för Stöd- och utveckling & Mät 
& GIS, Mikael Thelin – Avfallschef, Maja Taaler Larsson –Teknisk chef, Jan Helghe 
– Gata-, park- och trafikchef, Emma Åhlstedt - Utredare 



  

PROTOKOLL 2 (26)  

 Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Utses att justera Catharina Andersson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-12-19 
kl. 12:30 

Paragrafer 
 

 §§ 89 

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: 2022-12-12 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-12 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-01-02 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-12-12 15:00-16:09 
Ajournering 15:47-15:52 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Marcus Sköld (M), ordförande  

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) 
Harry Holmström (S) 
Jan Hellman (SD) §§97-99 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Närvarande ersättare  
Leif Janson (S) 
 

 
Övriga deltagare 

 
Elisabeth Claesson, Sekreterare, Johanna Carnvik Schöier, Sekreterare, Thomas 
Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina Delde – Chef för Stöd- och utveckling & 
Mät & GIS, Mikael Thelin – Avfallschef, Maja Taaler Larsson –Teknisk chef, Jan 
Helghe – Gata-, park- och trafikchef, Emma Åhlstedt - Utredare 



  

PROTOKOLL 3 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Innehållsförteckning 
§ 86 Svar på medborgarförslag om att anlägga 

farthinder på Pettersbergsvägen i 
Norrboda 

4 

§ 87 Svar på medborgarförslag om att förbättra 
Lillsjötoppen 

6 

§ 88 Svar på ledamotsinitiativ från Catharina 
Andersson (S) - Omtag Torget i 
Kungsängen 

8 

§ 89 Yttrande avseende förslag till miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

10 

§ 90 Indexuppräknad kart- och mättaxa 2023 12 
§ 91 Revidering av avfallsföreskrifter 14 
§ 92 Revidering av avfallstaxa 15 
§ 93 Beslut om ny avfallsplan 16 
§ 94 Namnsättning av område, vägar och 

dagvattendammar i Klövberga, Bro 
17 

§ 95 
 
§ 96 

Sammanträdestider för Tekniska nämnden 
2023 
Ledamotsinitiativ – Hastighetsdämpande 
åtgärder Pettersbergsvägen 

19 
 
21 

§ 97 Övriga frågor 23 
§ 98 Rapporter 24 
§ 99 Delegationsbeslut 25 
§ 100 Anmälningar 26 
   

 
  



  

PROTOKOLL 4 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 86 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga farthinder på 
Pettersbergsvägen i Norrboda 

 Dnr TN 21/0460 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.  

Sammanfattning 
Den 2 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på 
Pettersbergsvägen i Norrboda. Förslagsställaren framhåller att det är en hårt 
trafikerad väg och att många inte håller den reglerade hastigheten som är 30 
km/h. Det inskickade förslaget efterfrågar farthinder i form av upphöjda 
korsningar på Pettersbergsvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att upphöjda korsningar är olämpliga då 
Pettersbergsvägen är planerad att trafikeras med buss. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges sammanträde § 115, den 13 
oktober 2021 

• Medborgarförslag inkommit den 2 juni 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.  

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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. 
  



  

PROTOKOLL 5 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen KS 21/0372 

  



  

PROTOKOLL 6 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 87  Svar på medborgarförslag om att 
förbättra Lillsjötoppen 

 Dnr TN 21/0549 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med tre förbättringsförslag för 
Lillsjötoppen: att träd och buskar som hindrar utsikten tas bort, att belysning 
installeras samt att det ska planeras för en restaurang på platsen.  

Lillsjötoppen ligger i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat vilket begränsar vilka 
åtgärder som är lämpliga att göra på platsen. Gallring och beskärning kring 
lillsjötoppen kommer utföras inom naturreservatets skötsel. Förslaget om 
belysning avfärdas som olämpligt på grund av påverkan ljuset skulle ha på 
insekterna och djurlivet såväl som besökare. Förslaget om restaurang är inte 
genomförbart eftersom naturreservatets föreskrifter förbjuder uppförandet av 
nya byggnader och anläggningar. I närheten av Lillsjötoppen, vid Lillsjöbadet 
har nyligen en ny friluftsgård uppförts där det kommer att bedrivas 
kaféverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 166, Medborgarförslag om att förbättra 
Lillsjötoppen, 15 december 2021. 

• Medborgarförslag om att förbättra Lillsjötoppen den 23 september 
2021. 

• Kommunfullmäktiges beslut § 152 Förslag till bildande av Lillsjön-
Örnässjön naturreservat i Upplands-Bro kommun, 21 december 2016. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.  

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

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



  

PROTOKOLL 7 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen, KS 21/0521 

  



  

PROTOKOLL 8 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88  Svar på ledamotsinitiativ från Catharina 
Andersson (S) - Omtag Torget i 
Kungsängen 

 Dnr TN 22/0220 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets redovisning av vidtagna 
åtgärder som svar på Catharina Anderssons (S) ledamotsinitiativ. 
 

2. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av 
den medborgardialog som gjordes inför ombyggnationen av torget i 
Kungsängen och i samband med detta efterfråga hur torget upplevs 
idag. 

Särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S) och Leif 
Janson (S) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Den 5 juni 2021 lämnade Catharina Andersson, för Socialdemokraterna (S) i 
Upplands-Bro, in en motion med förslag till förbättringar av torget i 
Kungsängens centrum. Denna motion följdes upp av ett ledamotsinitiativ, som 
behandlades på Tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. I 
ledamotsinitiativet föreslås återigen en rad förbättringar samt att en uppföljning 
görs av hur medborgarna upplever torget i Kungsängen. 

Sedan motionen lämnades in 2021 har ett antal åtgärder genomförts för att öka 
trivseln på torget, och därför planeras inga ytterligare förändringar i dagsläget.  

I både motionen och ledamotsinitiativet hänvisas till att ombyggnationen av 
torget inleddes med en medborgardialog och att mycket av det som framkom 
under medborgardialogen kunde tas tillvara. I ledamotsinitiativet föreslås att en 
uppföljning görs av hur torget uppfattas nu. Samhällsbyggnadskontoret delar 
uppfattningen att det vore bra att göra en uppföljning av hur resultatet har 
blivit. En sådan uppföljning föreslås till våren eller tidig sommar 2023 då det är 
lättare att genomföra eventuella åtgärder på plats på torget.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2022 

• Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) – Omtag Torget i 
Kungsängen, § 52 TN den 14 juni 2022 



  

PROTOKOLL 9 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Motion från Socialdemokraterna om kompletterande åtgärder på Torget 
i Kungsängen, den 5 juni 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets redovisning av vidtagna 
åtgärder som svar på Catharina Anderssons (S) ledamotsinitiativ. 
 

2. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av 
den medborgardialog som gjordes inför ombyggnationen av torget i 
Kungsängen och i samband med detta efterfråga hur torget upplevs 
idag. 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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), Harry Holmström (S) och Leif 
Janson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi Socialdemokrater är glada över att vårt förslag om att ta reda på hur Torget i 
Kungsängen upplevs idag fått gehör. Det är viktigt att en dialog med 
medborgarna genomförs för att få reda på hur det kan förbättras. Synpunkter 
från de som vistas där är väldigt viktiga att ta till vara för att vi alla ska få ett 
Torg som är en plats man inte bara passerar utan också vill stanna upp på och 
vistas under alla årstider. Vi kan redan nu konstatera att det finns många 
önskemål om hur det behöver kompletteras. Önskemål finns om bl.a. fler 
sittvänliga sittplatser, sittplatser i skugga, schackspel och mer lekutrustning för 
små barn.  

Beslutet skickas till: 

• Catharina Andersson (S) 
  



  

PROTOKOLL 10 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89  Yttrande avseende förslag till miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr TN 22/0354 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 8 
november 2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 

Särskilda uttalanden 
Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
arbetats fram.  
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till strategin och skrivit 
förslag till yttrande, daterat den 8 november 2022, och föreslår nu Tekniska 
nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 8 november 2022 

• Miljö- och klimatstrategi 2023–2030 

• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 88, daterat den 1 juni 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 8 
november 2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 



  

PROTOKOLL 11 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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: 

• Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0664 
  



  

PROTOKOLL 12 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90  Indexuppräknad kart- och mättaxa 
2023 

 Dnr KS 22/0547 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att indexuppräknad kart- och mättaxa för år 2023 börjar gälla från och med 1 
januari 2023 enligt Kommunfullmäktiges beslut § 174, 2020-11-11 vilket 
innebär en höjning på 3,7% av hela taxan förutom avgiften för tillfälligt 
nyttjande av digital geografisk information som fastställs enligt en 
grundprincip som baseras på det för året aktuella prisbasbeloppet. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska avgifterna för kart- och mättjänster 
indexjusteras årligen enligt PKV-index som tas fram av Sveriges Kommuner 
och Regioner. Detta innebär en höjning på 3,7% (index oktober år 2022) för 
2023 års taxa. 

Avgiften för primärkarteutdrag räknas fram utifrån milliprisbasbelopp för 
taxeåret gånger faktor som är framtagen av SKR gånger justeringsfaktor. 

Avgiften för laserdata räknas fram på annat sätt och förblir oförändrad för år 
2023. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 

• Förslag till Kart- och mättaxa 2023 

• Kommunfullmäktiges beslut om revidering av Mät- och karttaxa den 11 
november 2020, § 174 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att indexuppräknad kart- och mättaxa för år 2023 enligt Kommunfullmäktiges 
beslut § 174, 2020-11-11 vilket innebär en höjning på 3,7% av hela taxan 
förutom avgiften för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information som 
fastställs enligt en grundprincip som baseras på det för året aktuella 
prisbasbeloppet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på kontorets 
förslag till beslut med tilläggsyrkandet att precisera när taxan ska börja gälla.  



  

PROTOKOLL 13 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
med Catharina Anderssons (S) tilläggsyrkande, och att Tekniska nämnden har 
beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten 
• Mät- och GIS-enheten 

  



  

PROTOKOLL 14 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Revidering av avfallsföreskrifter 
 Dnr TN 20/0058 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. att avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 
av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 
”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 
ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg.  

Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 
avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 
antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 
till gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

• Förslag till nya avfallsföreskrifter 

• Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. att avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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. 
  



  

PROTOKOLL 15 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr TN 20/0408 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

2. avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 
ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 
kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 
för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

• Förslag till avfallstaxa 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

2. avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraterna räkning 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. 
  



  

PROTOKOLL 16 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Beslut om ny avfallsplan 
 Dnr TN 22/0187 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 
Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 
fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 
Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 
samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14 

• Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

• Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

• Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta  

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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. 
  



  

PROTOKOLL 17 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Namnsättning av område, vägar och 
dagvattendammar i Klövberga, Bro 

 Dnr TN 19/0016 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att det nya industri- och handelsområdet i Klövberga, Bro, ska heta 
Klövberga företagspark. 

2. att vägarna ska heta Klövberga allé, Kärrängsvägen, Fäbodavägen och 
Önstalundsvägen. 

3. att dagvattendammarna ska heta Kärrängsdammen, Klövdammen och 
Fäbodadammen. 

Sammanfattning 
En första etapp av detaljplanen för Klövberga har vunnit laga kraft. Området 
ligger norr om Bro handel och Skällsta industriområde samt mellan Önsta/Bro 
galopp och E18. Det nya området planerat för industri- och sällanköpshandel 
ska nu bebyggas och behöver ett eget namn. Även vägar och dagvattendammar 
inom området behöver namnsättas.  

Namnberedningen föreslår för området namnet Klövberga företagspark. För 
den stora genomfartsvägen med blivande trädplantering utefter föreslås namnet 
Klövberga allé. De föreslagna namnen Kärrängsvägen, Fäbodavägen och 
Önstalundsvägen, Kärrängsdammen, Klövdammen och Fäbodadammen 
anknyter alla till befintliga ortnamn i och i närheten av området. Fäboda norr 
om området respektive Önstalund nordväst om området, är två torp som 
fortfarande står kvar.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 

• Remissvar från Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, 
den 14 november 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att det nya industri- och handelsområdet i Klövberga, Bro, ska heta 
Klövberga företagspark. 

2. att vägarna ska heta Klövberga allé, Kärrängsvägen, Fäbodavägen och 
Önstalundsvägen. 

3. att dagvattendammarna ska heta Kärrängsdammen, Klövdammen och 
Fäbodadammen. 



  

PROTOKOLL 18 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning 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: 

• Ansvarig handläggare för vidare expediering till berörda  
  



  

PROTOKOLL 19 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95  Sammanträdestider för Tekniska 
nämnden 2023 

 Dnr TN 22/0454 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning år 2023 
enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredningsgrupp för år 
2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 
beredning 2023:  
Beredning kl. 15:00 Tekniska nämnden kl. 15:00 

23 januari 30 januari 
20 februari 6 mars 
17 april 24 april 
22 maj 29 maj 
28 augusti 4 september 
25 september 2 oktober 
6 november 13 november 
4 december 11 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 



  

PROTOKOLL 20 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning år 2023 
enligt Kommunledningskontorets förslag. 

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

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på kontorets 
förslag till beslut med ändringsförslaget att flytta sammanträdet den 29 maj 
2022 till 12 juni 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till  
beslut samt Catharina Anderssons (S) ändringsförslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt 
kontorets förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden 
• Kommunfullmäktige  

  



  

PROTOKOLL 21 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 96 Ledamotsinitiativ - 
Hastighetsdämpande åtgärder 
Pettersbergsvägen 

 Dnr TN 22/0474   

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ge Sammhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över behovet av 
hastighetsdämpande åtgärder på Pettersbergsvägen och återkomma till tekniska 
nämnden med förslag på lämplig åtgärd. 

Sammanfattning 
Marcus Sköld (M) lämnar ett ledamotsinitiativ under sammanträdet den 12 
december 2022 där han föreslår följande: 

Tekniska nämnden beslutar 

att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över behovet av 
hastighetsdämpande åtgärder på Pettersbergsvägen och återkomma till tekniska 
nämnden med förslag på åtgärd om behov föreligger. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sören Fridman (L) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag med 
ändringsyrkandet att omformulera till ”lämplig” och inte ”om behov 
föreligger”.  

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till eget förslag till beslut med Sören Fridmans 
(L) ändringsyrkande och föreslår följande beslutsmening: 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge Sammhällsbyggnadschefen i uppdrag att över behovet av 
hastighetsdämpande åtgärder på Pettersbergsvägen och återkomma till tekniska 
nämnden med förslag på lämplig åtgärd. 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
Marcus Skölds (M) förslag till beslut med Sören Fridmans (L) 
ändringsyrkande. 
  



  

PROTOKOLL 22 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M) 
förslag till beslut med Sören Fridmans (L) ändringsyrkande, och att Tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
  



  

PROTOKOLL 23 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 97 Övriga frågor 
Dnr TN 20/0109 

• Maikke Lemne (S) lyfter problematiken med snöröjningen i 
kommunen: ”Det finns människor som har svårt att ta sig fram till 
busshållplatsen på grund av snöhögar som bildats, bussar stannar även 
vid annan plats än vanligt på grund av snöhögar”.  
Maikke Lemne (S) undrar även vem som ska snöröja i stjärnparken? 

 
Jan Helge svarar:  

Kommunen har haft stora problem med entreprenören som sköter snöröjning i 
Bro, Kungsängen och Brunna. Något som kontoret jobbar på. 

I stjärnparken är det både Kultur- och fritidskontoret och 
Samhällsbyggnadskontoret som har ansvar för snöröjning, vilket gör att 
snöröjningen kan se olika ut i parken. Stjärnparken kan komma att bli under 
endast samhällsbyggnadskontorets ansvar och då enklare att hantera 
snöröjningen här. 
  



  

PROTOKOLL 24 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 98 Rapporter 
 
Temaärende – Vattentjänstplan 

Maja Taaler Larsson presenterar 

• Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster. Det ska finnas en 
vattentjänstplan i varje kommun från och med 1 januari 2024. 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef 
• Utbildningspaket för politiker finns på hemsidan 
• Utöver gemensam politikerutbildning kommer nämndspecifika hållas. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer hålla en utbildning för Tekniska 
nämnden och gå igenom ansvarsområden. 

• Förändring hur kontoret sitter fysiskt, nu sitter alla kontor i 
kommunhuset. 

Maja Taaler Larsson informerar om Vatten och Avlopp  
• Livsmedelsverket har haft tillsyn på VA angående NIS (nätverk och 

informationssystem på samhällsviktiga verksamheter) 

Jan Helge informerar om Gata, Park och Trafik  
• Snöröjning 
• TA-planer, kommer komma med ett förslag. 

 
Mickael Thelin informerar om Avfall 

• Avfall, lämnade in remis-svar i fredags till Naturvårdsverket. 
• Haft samråd med FTI och sammarbetskommuner 

  



  

PROTOKOLL 25 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99 Delegationsbeslut 
1. Beslut om bostadsanpassningsbidrag oktober 2022 

 Dnr TN 22/0001 
  

2. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

3. Beslut om fordonsflytt oktober 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 26 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 100 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för arvode 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 
inför mandatperiod 2022-2026 
 Dnr KS 22/0144 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0405 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 24 - Tertialrapport 2 - 2022 med 
delårsbokslut 
 Dnr TN 22/0006 
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