
KALLELSE 1 (5) 

Tekniska nämnden 
Datum 

2022-11-28 
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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 12 december 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 5 december 2022, kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 19 december 2022, kl. 11:00 

Temaärende – Vattentjänstplanen 

Beslutsärenden 

1. Svar på medborgarförslag om att anlägga farthinder
på Pettersbergsvägen i Norrboda
TN 21/0460

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.



KALLELSE 2 (5) 

Tekniska nämnden 
Datum 

2022-11-28 

2. Svar på medborgarförslag om att förbättra 
Lillsjötoppen
TN 21/0549
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.

3. Svar på ledamotsinitiativ från Catharina Andersson
(S) - Omtag Torget i Kungsängen

TN 22/0220 

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.

4. Yttrande avseende förslag till miljö- och klimatstrategi
för Upplands-Bro kommun
TN 22/0354

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.
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 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2022-11-28     

 

5.  Indexuppräknad kart- och mättaxa 2023 
KS 22/0547 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att indexuppräkna kart- och mättaxan 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. 

6.  Revidering av avfallstaxa 
TN 20/0408 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

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

7.  Revidering av avfallsföreskrifter 
TN 20/0058 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

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

8.  Beslut om ny avfallsplan 
TN 22/0187 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 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. 
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 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2022-11-28     

 

9.  Namnsättning av område, vägar och 
dagvattendammar i Klövberga, Bro 
TN 19/0016 

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.  

10.  Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2023 
TN 22/0454 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

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

11.  Övriga frågor 
TN 20/0109 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Beslut om bostadsanpassningsbidrag september 2022 
2. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober 2022 
3. Beslut om fordonsflytt oktober 2022 
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 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2022-11-28     

 

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

arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun inför mandatperiod 2022-2026 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 – 2026 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 24 - Tertialrapport 2 - 2022 med 
delårsbokslut 

 

Marcus köld (M) 
Ordförande 

http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=651335&VerID=622215
http://ubk189/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=651335&VerID=622215
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