KALLELSE
Tekniska nämnden
Datum

2019-02-06

Tekniska nämnden kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 februari 2019, kl. 15:00
Plats: Lejondals slott
Ordförande: Marcus Sköld (M)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 4 februari kl. 09:00 i
Gemaket
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Catharina Andersson (S)
Dag för justering, förslag: måndagen den 18 februari 2019, kl. 09:00

Beslutsärenden
1.

Inrättande av arbetsutskott, fastställande av antal
ledamöter, samt val av ledamöter
TN 19/0041
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott för
mandatperioden 2019–2022.
2. Tekniska nämnden fastställer antalet ledamöter i
arbetsutskottet till 3.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

3. Till ledamöter i Tekniska nämndens arbetsutskott utses
Tekniska nämndens presidium.
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2.

Inrättande av beredning för Tekniska nämnden,
fastställande av antal ledamöter, samt val av
ledamöter
TN 19/0042
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden inrättar en beredning för mandatperioden
2019–2022.
2. Tekniska nämnden fastställer antalet ledamöter i beredningen
till XX.
3. Till ledamöter i Tekniska nämndens beredning väljs XX.

3.

Budget 2019 Tekniska Nämnden
TN 19/0005
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2019 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

4.

Samordnad upphandling av avfallshämtning
TN 19/0031
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med
kommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna avseende
avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och
verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de
upphandlingar som behövs kopplade till avfallshämtningen.
2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar
bland annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper i fyrfackskärl från villor.
3. ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller
genomförande och administration av de samordnade
upphandlingarna avseende avfallshämtning, kärl,
matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling.
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5.

Tillägg och ändring i VA-taxa
TN 19/0023
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

6.

Yttrande avseende förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del av
Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505, Bro
TN 18/0387
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2019.
2. Beslutet ska justeras omedelbart.

Övriga frågor
Rapporter
Delegationsbeslut
Förordnande av parkeringsvakt
Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, december 2018
Delegationsbeslut p-tillstånd 2018-12-01- 2018-12-31
Delegationsbeslut Tilldelning belysningsentreprenad
Lokala trafikföreskrifter om parkering på Furuhällsplan
Tilldelningsbeslut belysningsentreprenad

Anmälningar
Kommunfullmäktiges beslut § 167 - Fastställande av antal ledamöter i tekniska
nämnden, KS 18/0472
Kommunfullmäktiges beslut § 169 - Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd
samt antagande av reglemente för äldre- och omsorgsnämnd
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Kommunfullmäktiges beslut § 170 - Inrättande av gymnasie- och
arbetslivsnämnd samt antagande av reglemente för gymnasie- och
arbetslivsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Val av ledamöter och ersättare i tekniska
nämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut § 182 -Budget 2019
Kommunfullmäktiges beslut § 183 - Avfallsplan 2019-2023 för Upplands-Bro
kommun
Kommunfullmäktiges beslut § 184 - Revidering av avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Kommunfullmäktiges beslut § 162 - Medborgarförslag angående att införa
Grön rutt för post- och avfallshantering i kommunen

Marcus Sköld (M)
Ordförande
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