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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden
Plats och tid

2016-09-19

Gemaket, 2016-09-19 15:00-17:00

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Catharina Andersson (S), ordförande
Tilman D. Thulesius (MP), 1:a vice
ordförande
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande
Leif Janson (S)
Jarl Teljstedt (KD)
Arne Berglund (C)
Carl Tesch (M)
Sören Fridman (L)
Katarina Olofsson (SD)

Harry Holmström (S)
Daniele Spagnolo (KD)
Lars Malmström (C)
Lisbeth Waern (M)
Sune Alsgren (M)
Ingemar Hägg (L)

Övriga deltagare

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef, Ida Brännström, teknisk chef,
Anna Lantoft, ekonom §§ 40-41, Anna-Lena Örvander, sekreterare

Utses att justera

Marcus Sköld (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-09-29
kl.09.00

Paragrafer

§§ 40 - 53

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Catharina Andersson (S)

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

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

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

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-19

Datum för anslags uppsättande:

2016-09-29

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-10-20
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2016-09-19

Innehållsförteckning
§ 40
§ 41

Budgetförslag 2017

§ 42

Yttrande avseende förslag till detaljplan för
Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del
av Klöv- och lilla Ullevi 1:5), nr 1506

5

§ 43

Yttrande avseende förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr
1502

6

§ 44

Yttrande avseende förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl.) nr, 0801

7

§ 45

Yttrande avseende förslag till bildande av
kommunalt naturreservat LillsjönÖrnässjön

8

§ 46

Yttrande avseende remiss angående
förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

9

§ 47

Lokala trafikföreskrifter om parkering på
Korpstigen i Bro
Medborgarförslag om kompostpåsar

10

§ 49

Medborgarförslag om utökning av
parkeringsplatser i Kungsängens centrum

12

§ 50

13

§ 51

Sammanträdestider för Tekniska nämnden
2017
Rapporter

§ 52

Delegationsbeslut

16

§ 53

Anmälningar

17

§ 48

Delårsrapport och helårsprognos per den
31 augusti 2016
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 40

2016-09-19

Budgetförslag 2017
Dnr TN 16/0341

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner budgetförslag 2017 med redaktionella
förändringar och överlämnar det till Kommunstyrelsen.
2. Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M) och Sören Fridman (L) deltar inte i
beslutet.
_____________

Sammanfattning
Den 8 juni 2016 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 101) om ett budgetdirektiv
för 2017 med preliminära budgetramar för alla nämnder. Utifrån
budgetdirektivet ska alla nämnder ta fram och lämna ett förslag till budget och
verksamhetsplan för 2017.
Tekniska nämnden har fått en preliminär budgetram på 29 286 tusen kronor för
2017. Det är ett tillskott med 2,2 miljoner kronor jämfört med 2016 och
motsvarar en ramökning på åtta procent.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden godkänner förslaget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 41

2016-09-19

Delårsrapport och helårsprognos per
den 31 augusti 2016
Dnr TN 16/0206

Beslut
Tekniska nämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 31
augusti 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
______________

Sammanfattning
Tekniska nämndens delårsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall under
perioden januari till augusti 2016. Rapporten innehåller också en ekonomisk
prognos om det resultat som verksamheterna förväntar sig vid årets slut samt
en redovisning av hur arbetet med de politiska målen går.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 42

2016-09-19

Yttrande avseende förslag till detaljplan
för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10
samt del av Klöv- och lilla Ullevi 1:5), nr
1506
Dnr TN 16/0233

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 28 juni 2016.
______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2016 § 55 att förslag till detaljplan för
Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och lilla Ullevi 1:5), nr
1506, sänts ut för samråd enligt regler för normalt planförfarande i plan- och
bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 28 juni 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig
enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 28 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 43

2016-09-19

Yttrande avseende förslag till detaljplan
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.),
nr 1502
Dnr TN 16/0290

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 22 augusti 2016.
______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 29 att förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, sänds ut för samråd enligt regler
för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat 22 augusti 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra
sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 44

2016-09-19

Yttrande avseende förslag till detaljplan
för Tibbleängen (del av KungsängensTibble 1:470 m.fl.) nr, 0801
Dnr TN 16/0278

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 22 augusti 2016.
_______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 sänds ut för
samråd enligt regler för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL)
SFS 2010:900. Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett
förslag till ett yttrande, daterat 22 augusti 2016 och föreslår nu Tekniska
nämnden att yttra sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 22 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 45

2016-09-19

Yttrande avseende förslag till bildande
av kommunalt naturreservat LillsjönÖrnässjön
Dnr TN 16/0267

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 30 augusti 2016.
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 94 har förslag till bildande
av naturreservat (daterat 2016-04-28, dnr KS15/0300), sänts ut för samråd med
stöd av 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till
ett yttrande, daterat 30 augusti 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra
sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 30 augusti 2016
Samhällsbyggnadskontorets samrådshandlingar daterade 22 juni 2016

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M) och Sören Fridman (L) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna anser att en översyn av naturreservatets gränser
vore värdefullt för att inte i framtiden förhindra nyttjande/exploatering av mark
som inte har högsta skyddsvärde.”
Katarina Olofsson (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Översyn av naturreservatets gränser vid fastighet Raskeboda 1:1 bör ske så att
privata fastighetersägare ej förlorar hela sitt markinnehav (jordbruksfastighet).
Gränsen bör gå vid 100 meter från sjön.”
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 46

2016-09-19

Yttrande avseende remiss angående
förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Dnr TN 16/0247

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 2 augusti 2016
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen har förslag till handlingsplan för
våldsbejakande extremism dnr KS16/0034, sänts ut på remiss. Tekniska
avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett yttrande,
daterat 2 augusti 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt
detta förslag.

Beslutsunderlag
•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M) och Carl Tesch (M) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna lade 2015 en motion om flaggning med regnbågsflaggan, vilket
den styrande majoriteten bestämde skulle ske utan att ta upp motionen. Nu
lägger man ett förslag på handlingsplan mot våldsbejakande extremism, utan
att ta upp att Moderaterna även 2015 lagt en motion om att upprätta en
handlingsplan mot radikalisering.
Vi uppskattar att den styrande majoriteten använder sig av moderata förslag,
men tycker att det vore klädsamt om de uppgav varifrån idéerna kommer.”
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 47

2016-09-19

Lokala trafikföreskrifter om parkering på
Korpstigen i Bro
Dnr TN 16/0178

Beslut
1. Samhällsbyggnadskontorets reviderade förslag till lokala
trafikföreskrifter om parkering på Korpstigen i Bro antas.
2. De lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 10 oktober 2016.
_____________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har fått in många synpunkter på den
parkeringssituation som råder på Korpstigen i Bro. Synpunkterna kommit in
från verksamheterna som använder skyddsrummet vid Råbyparken och att
parkeringen används som boende- och gästparkering, vilket ställer till problem
för verksamheterna.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar förslagna till
lokala trafikföreskrifter om parkering på Korpstigen i Bro.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2016, reviderad
den 12 september 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Tekniska avdelningen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 48

2016-09-19

Medborgarförslag om kompostpåsar
Dnr TN 16/0027

Beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att ytterligare kanaler för
distribution av kompostpåsar kommer utredas.
_____________

Sammanfattning
Kommunen har fått ett medborgarförslag om att det ska finnas kompostpåsar
för matavfall i, eller i anslutning till kommunens livsmedelsaffärer. Förslaget
inkom den 13 november 2015 från Synöve Dufva.
Kommunen tillhandahåller gratis leverans av papperspåsar för matavfall
(årsförbrukning 160 st) till samtliga abonnenter efter beställning hos
kundcenter för VA & avfall. Villaägare får beställda papperspåsar levererade
direkt till fastigheten medan lägenhetsboende kan hämta sina påsar hos
hyresvärd eller bostadsrättsförening. Dessutom finns även papperspåsar
tillgängliga i receptionen i Kommunhuset, i biblioteket i Brohuset och på båda
kretsloppscentralerna.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och kommer att utreda
livsmedelsaffärernas vilja att genomföra denna tjänst till medborgarna.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Medborgarförslaget som inkom den 13 november 2015

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 49

2016-09-19

Medborgarförslag om utökning av
parkeringsplatser i Kungsängens
centrum
Dnr TN 15/0073

Beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med att
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att utreda parkeringsplatser i
Kungsängen centrum enligt § 31 i Tekniska nämndens protokoll som
beslutades den 7 juni 2016.
______________

Sammanfattning
Den 5 december 2014 inkom ett medborgarförslag från Arne Ericsson om
möjlighet till att förbättra och utöka antalet parkeringsplatser i centrala delar av
Kungsängens centrum. Han har ett förslag om att införa parkeringsförbud för
vissa dagar på vissa gator vintertid. Inte som nu hela vintern på t.ex.
Östervägen.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 12 juli 2016
Tekniska nämndens protokoll den 7 juni 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 50

2016-09-19

Sammanträdestider för Tekniska
nämnden 2017
Dnr TN 16/0276

Beslut
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2017,
fastställs enligt kommunledningskontorets förslag.
____________

Sammanfattning
Upplands- Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets, kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess
beredningsgrupp för år 2017. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmannas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2017
Tekniska nämndens
beredning

Tekniska nämnden
(måndag kl. 15.00)

(måndag kl. 9.00)
23 jan

30 jan

20 mars *

27 mars *

18 april (tis)

24 april

2 juni (fre)

12 juni (heldag)

18 sept

25 sept

23 okt

30 okt

11 dec

18 dec

*Vid behov

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-09-19

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 51

2016-09-19

Rapporter

Samhällsbyggnadschefens rapporter
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Landsbygdsprogram samråd den 4 oktober 2016, Tjustaskolan
Beläggningsupphandling
Arbeten på Kyrkvägen
Parkeringspaketet i Kungsängen
Kockbacka rondell och skyddsvall
Trafik- och tillgänglighetsprogram
Eon

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 52

2016-09-19

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs till handingarna
____________

1.

Förordnande av parkeringsvakt

2.

Förordnande av parkeringsvakt

3.

Tillfällig lokal trafikföreskrift om högre bärighetsklass under omledning
på Håtunavägen i Bro

4.

Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om infartsparkering som gäller för
korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen, Kungsängen

5.

Tillförordnad kontorschef för Samhällsbyggnadskontoret, 18 juli - 14
augusti 2016

6.

Tillfällig lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet på Hjortronvägen i
Kungsängen

7.

Tillförordnad Teknisk chef, sommar 2016
Dnr TN 16/0003

8.

Yttrande - Samråd Förslag till ändring av detaljplan för Bro-Önsta 2:10
och Klöv och Lilla Ullevi 1:7

9.

Yttrande - Samråd Förslag till ändring av detaljplan för Viby 19:1, m.fl., nr
Ä0603 och förslag till upphävande av del av detaljplan för Brunna
industriområde

10.

Organisation Samhällsbyggnadskontoret
Dnr KS 16/0015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 53

2016-09-19

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna
____________

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 51 - Policy för medborgardialog

2.

För kännedom - Utbildningsnämndens beslut § 57 Yttrande om förslag till
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

3.

Kommunstyrelsens beslut § 101 Direktiv för budget 2017

4.

Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider för 2017

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 78 Val av ny ledamot i Tekniska nämnden
efter Mia Andersson Wikholm (S)

6.

Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 7 juni 2016, Kfn § 31 Förslag
till ändring i reglemente för Kultur- och fritidsnämnden gällande
namnsättning
Dnr TN 16/0207

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 71 - Parkeringspaket Kungsängen
Dnr TN 16/0205

8.

Kommunstyrelsens beslut § 75 Parkeringspaket Kungsängen
Dnr TN 16/0205

9.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling

10.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska arbete

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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