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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 14 november 2022, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Elisabeth Claesson 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 
 
Beredningen sammanträder den 7 november 2022, kl.15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 21 november 2022, kl. 11:00 

Temaärende – Trafikmätning 

Beslutsärenden 

1.  Indexuppräknad VA-taxa 2023 
TN 22/0388 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att indexuppräkna VA-taxan för år 2023 enligt beslut § 207 
KF 2020-12-16.  

2. att anläggningsavgiften därmed höjs utifrån 
Entreprenadindex serie 311 med 13 %.  

3. att brukningsavgiften därmed höjs utifrån KPI med 10 % 
samt enligt årlig höjning med 5 % vilket ger en total höjning 
med 15 %. 
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2.  Inriktningsbeslut angående laddinfrastruktur på 
allmän plats 
TN 22/0394 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att vid beslut om lämpliga platser för anläggandet av 
laddstationer vid kommunens allmänna parkeringar, erbjuda 
externa aktörer att anlägga dessa genom nyttjanderättsavtal. 

2. att erbjuda externa aktörer nyttjanderättsavtal för att anlägga 
laddplatser vid de parkeringsplatser som nämnden tidigare 
beslutat anlägga laddplatser vid. 

3.  Beslut om ramavtal för mark- och anläggningsarbeten 
samt avtal för yttre skötsel 
TN 22/0408 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att gällande ramavtal för mark- och anläggningsarbeten ej ska 
förlängas samt att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att 
ta fram underlag för upphandling av ramavtal för mark- och 
anläggningsarbeten. 

2. att gällande avtal för yttre skötsel ej ska förlängas samt att 
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram underlag 
för upphandling av avtal för yttre skötsel. 

4.  Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Kraftvägen 
TN 22/0209 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Kraftvägen 
antas. 

2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 
25 november 2022. 
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5.  Svar på medborgarförslag om renovering av 
gångvägen från Rönnbärsvägen mot Örnäs 
TN 21/0317 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för medborgarförslaget och anser det besvarat i och med de 
åtgärder som redan utförts samt att övriga kommunägda delar av 
gångvägen mellan Norrboda och Örnäs kommer att ses över. 

6.  Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra 
stigen till naturreservatet för att boende i Norrboda 
med barnvagn ska kunna gå till Lillsjöbadet 
TN 22/0095 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för medborgarförslaget och anser det besvarat med 
anledning av de åtgärder som utförts på gångvägen. 

7.  Namnsättning av nytt bostadsområde i Brunna, 
Kungsängen 
TN 22/0393 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att det nya bostadsområdet i Brunna, Kungsängen ska heta Viby. 

8.  

 
9. 

Övriga frågor 
TN 20/0109 

Parkeringspolicy med tillhörande parkeringstal 
TN 22/0440 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
parkeringspolicy med tillhörande parkeringstal. 

Rapporter   
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Delegationsbeslut 
1. Beslut om bostadsanpassningsbidrag juli 2022 
2. Beslut om bostadsanpassningsbidrag augusti 2022 
3. Beslut om bostadsanpassningsbidrag september 2022 
4. Beslut om tillfällig ändring av lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Enköpingsvägen, Strandvägen och Prästhagsvägen 
5. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om gångfartsområde på 

Ringvägen 
6. Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om parkering och 

ändamålsplats på Ringvägen 
7. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade september 2022 
8. Beslut om fordonsflytt september 2022 
9. Beslut om belägenhetsadresser september 2022 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 
2. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 
4. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 

kommunens bolag 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 115 - Medborgarförslag om att anlägga 

en gång- och cykelbana längs Energivägen i Brunna 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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