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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 62

2016-12-19

Nämndbudget 2017
Dnr TN 16/0341

Beslut
Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2017 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag med redaktionella förändringar.
Marcus Sköld (M), Carl Tesch (M), och Sören Fridman (L) deltog ej i beslutet.
__________

Sammanfattning
Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 31 786 tusenkronor (tkr)
2017, vilket motsvarar en ökning med 4 700 tkr av nämndens driftbudget
jämfört med år 2016. Därutöver överförs GIS-verksamheten under 2017 från
Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden vilket innebär att den totala
budgetramen blir 33 244 tkr.
I förslag till budget 2017 är, förutom att fortsätta stärka byggkedjan,
prioriterade aktiviteter bland annat att:




lägga en grund för det trygghetsskapande arbetet genom
trygghetshöjande åtgärder,
fortsätta satsningen genom trafik- och tillgänglighetsprogrammet med
trafiksäkerhetsarbete och ökad och förbättrad tillgänglighet
fortsätta satsa på belysning och tillgängliga ytor

Avfallsverksamheten och vatten- och avloppsverksamheten (VAverksamheten) är avgiftsfinansierade. Prioriterade aktiviteter är bland annat att





Utreda alternativa lösningar i samband med att avtalen med
entreprenader inom avfallsverksamheten löper ut under året.
påbörja utbyggnaden av kommunalt VA på Ådöhalvön,
fortsätta planeringen och byggandet av nytt VA-nät norr om Bro
samhälle.
slutföra arbetet med en ny VA-plan för kommunen som stöd för
planering och utbyggnad av kommunens VA-ledningar.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 63

2016-12-19

Revisionsrapport: Granskning av
kommunens VA-verksamhet
Dnr TN 16/0342

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 2 december 2016 med gjord komplettering.
__________

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna så har KPMG granskat
kommunens VA-verksamhet i enlighet med revisionsplanen år 2016. Tekniska
avdelningen har tagit del av rapporten och skrivit ett förslag till yttrande,
daterat 2 december 2016 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt
detta förslag med gjord komplettering.

Beslutsunderlag




Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 2 december 2016 med gjord
komplettering
Bilaga 2 Revisionsrapporten från KPMG daterad 6 september 2016
Bilaga 3, Missiv från revisorerna daterad 6 september 2016

Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterad 2 december 2016.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2016-12-19

§ 64 Förslag till ny VA-taxa,
Anläggningsavgift
Dnr TN 16/0472

Beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Förslag till Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas att gälla från den 1 januari 2017 med redaktionella
förändringar .
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har utrett VA-taxans konstruktion och nivåer med
avseende på anläggningsavgifter (anslutningssavgifter) under 2016.
Utredningen föranleddes i huvudsak av höga avgiftsuttag i kommunens lageroch logistikområden.
Samhällsbyggnadskontorets utredning visar att avgiftsuttaget för lager- och
logistikbyggnader i vissa fall blir orimligt högt med gällande taxa och att det är
befogat med en jämkning av anläggningstaxan för dessa områden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en jämkning med 1/3 under vissa
förutsättningar. Detta föreslås som ett tillägg i § 3.
Utredningen visar också att det behövs en justering av nivåerna i
anläggningstaxan för att bättre spegla kostnaderna för utbyggnad av VAanläggningen. 1% höjning för typhus A, och 8% sänkning för typhus B
föreslås.

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016
Förslag till ny VA-taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Förslag till formulering av en taxeparagraf för jämkning för stora
byggnader
Underlag ny VA-taxa Upplands-Bro 160930

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 65

2016-12-19

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan
2016 för Tekniska nämnden
Dnr TN 16/0471

Beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplanen
2016 för Tekniska nämnden.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll och styrning (antaget
2014-05-07) ska nämnderna årligen följa upp arbetet med intern styrning och
kontroll, och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden har en internkontrollplan 2016 med tre åtgärdsförslag. Alla
åtgärdsförslag är genomförda.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2016
Kontroll- och åtgärdsplan 2016: Tekniska nämnden
Kontrollrapporter för uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och
åtgärdsplan 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 66

2016-12-19

Kontroll- och åtgärdsplan 2017 för
Tekniska nämnden
Dnr TN 16/0469

Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer anvisningarna för nämndens
internkontroll 2017.
2. Tekniska nämnden godkänner internkontrollplan 2017 för Tekniska
nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag med
redaktionella förändringar.
__________

Sammanfattning
Nämndens verksamheter har genomfört en riskanalys och identifierat interna
risker i verksamheterna. Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan
för 2017 som föreslås här

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2016
Riskkarta för Tekniska nämndens verksamheter

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 67

2016-12-19

Riktlinjer för namnberedningsgruppen
Dnr TN 16/0470

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner riktlinjer för namnberedningsgruppen
med tillägg.
2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att föreslå
principer för namnsättning i Upplands-Bro kommun.
___________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut vid
namnsättning. En namnberedningsgrupp med tjänstepersoner bereder alla
namnärenden. För att bidra till god kvalitet i arbetet med namnberedning har
riktlinjer arbetats fram.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 november

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner riktlinjer för namnberedningsgruppen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att lägga till en andra beslutsmening som
lyder ”Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att föreslå
principer för namnsättning i Upplands-Bro kommun”, och föreslår sedan att
anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med detta tillägg.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Samhällsbyggnadskontorets
förslag till beslut med det tillägg som föreslagits på nämnden, och finner att så
är fallet.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 68

2016-12-19

Revidering av Tekniska nämndens
delegationsförteckning
Dnr TN 16/0468

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att delegationsförteckning nummer 3.4. U03 gäller
från och med den 20 december 2016 med redaktionell förändring.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över nämndens delegationsförteckning. I
förslaget till en ny delegationsförteckning har kontoret:




justerat språket i förteckningen för att göra den mer lättläst,
justerat förkortningar och begrepp som används i förteckningen, och
lämnat förslag om ny delegation för namnärenden och vatten- och
avloppsärenden.

De förslag till förändringar som kontoret lämnar har markerats med färger som
förtydligar vilka förslagen är.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Tekniska avdelningen
Kart/Mät-avdelningen

Utdragsbestyrkande

9 (20)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 69

2016-12-19

Namnsättning av lekplatser i Bro och
Brunna
Dnr TN 16/0473

Beslut
Tekniska nämnden fastställer namnen Svampparken, Målarparken och
Penselparken.
__________

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och allmänna
platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande namn på lekplatserna i Bro och Brunna:
Svampparken, Målarparken och Penselparken.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2016

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Sofie Lagerlöf, GIS-samordnare, Samhällsbyggnadskontoret
Afsaneh Kasiri, trafikingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
Annika Askeljung Jonsson, kartingenjör, Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 70

2016-12-19

Lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud på gator i del av
detaljplaneområdet Kockbacka
Dnr TN 16/0265

Beslut
1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokala
trafikföreskrifter om förbud att parkera på vägarna (Gallringsvägen,
Plantvägen, Drivhusslingan, Spaljévägen, Pelargonvägen,
Cyklamenvägen och Kaktusvägen) i Kockbackaområdet.
2. De lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 10 januari 2017.
___________

Sammanfattning
I Rosenängarna och Kockbacka pågår utbyggnad av ett nytt bostadsområde.
Samhällsbyggnadskontoret har fått in synpunkter om olämpligt parkerade
fordon längs med gatorna och de framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem
som detta medför. Tekniska avdelningen har i samråd med
Exploateringsavdelningen beslutat att ta fram förslag på en lokal
trafikföreskrift på vissa vägar med parkeringsförbud. Enligt planbeskrivningen
till detaljplan 1 för Kockbacka som antogs av Kommunfullmäktige den 14 april
2004 så är gator och vägar inom Rosenängarna och Kockbacka inte utformade
på ett sätt som gör gatuparkering lämpligt, utan boende- och gästparkering sker
på fastighetsmark.
Av dessa anledningar föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Tekniska
nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokala trafikföreskrifter
om förbud att parkera på vissa vägar i Rosenängarna.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 14 december 2016.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 71

2016-12-19

Lokal trafikföreskrift om hastighet på
Ginnlögs väg
Dnr TN 16/0450

Beslut
1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal
trafikföreskrift om hastighet på Ginnlögs väg.
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 2 januari 2017
3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att se över trafiksäkerheten i
samband med placeringen av den tillfälliga busshållplatsen
___________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret projekterar en cykelöverfart inom
detaljplaneområdet Östra Jursta gård där del av Ginnlögs väg hamnar inom
projekteringsområdet. En ny busslinje för kollektivtrafik ska ansluta till samma
område och ny busshållplats kommer att placeras på Ginnlögs väg från och
med december 2016.
I dagsläget är hastighetsbegränsningen 70 km/timme på befintlig sträcka på
Ginnlögs väg. Genom att sänka hastighetsgränsen förbättras säkerheten för den
planerade gång- och cykelbanan samt busshållsplatsen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
Samhällsbyggnadskontorets förslag på lokal trafikföreskrift om att sänka
hastigheten till 40 km/timme på markerade sträckan på Ginnlögs väg.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016
med revidering den 14 december 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 72

2016-12-19

Medborgarförslag om trafikljus på
Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen
Dnr TN 16/0218

Beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadskontoret ska utreda trafiksäkerheten i korsningen
Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen och utföra relevanta åtgärder vid behov.
___________

Sammanfattning
Den 7 december 2015 inkom ett medborgarförslag från Kjell Borg om att
reglera trafiken i korsningen Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen med trafiksignaler
innan flera olyckor inträffar. Tekniska nämnden tackar för förslaget och ser
positivt på att medborgare engagerar sig i kommunens trafiksäkerhet.
Samhällsbyggnadskontoret är medvetna om att det är en utsatt korsning och
ska utreda trafiksäkerheten i korsningen Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen och
utföra fler relevanta åtgärder vid behov.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 15 juli 2016
Medborgarförslaget som inkom den 7 december 2015

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 73

2016-12-19

Medborgarförslag om att införa
hastighetssänkande åtgärder på
Bygdegårdsvägen
Dnr TN 16/0236

Beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadskontoret ska utreda hastigheten längs Bygdegårdsvägen och
utföra relevanta åtgärder vid behov samt utreda möjligheterna till portabel
fartkamera.
__________

Sammanfattning
Den 21 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från Vilma Bäckström som
föreslår att kommunen ska införskaffa fartkamera eller genomföra
hastighetsdämpande åtgärder på Bygdegårdsvägen. Tekniska nämnden tackar
för förslaget och uppskattar att medborgare engagerar sig. Medborgarförslaget
besvaras med att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda
hastigheten längs Bygdegårdsvägen och utföra relevanta åtgärder vid behov
samt utreda möjligheterna till portabel fartkamera.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 14 juli 2016
Medborgarförslaget som inkom den 21 mars 2016

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 74

2016-12-19

Medborgarförslag om gång- och
cykelväg längs med
Granhammarsvägen
Dnr TN 15/0075

Beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med att
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att bygga en gång- och cykelväg med
kommunal standard på nämnd sträcka. Gång- och cykelvägen byggs nu i
samband med planprojektet Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde.
__________

Sammanfattning
Den 28 december 2014 inkom ett medborgarförslag från Myrra Ullis Österlund
om att anlägga en trafikseparerad gång- och cykelväg mellan Brunna och
Tibble, längs med Granhammarsvägen. Tekniska nämnden tackar Myrra för
engagemanget gällande trafiksäkerheten i kommunen och tanken är helt rätt.
En separerad gång- och cykelväg har börjat byggas på Granhammarsvägen.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 15 juli 2016
Medborgarförslaget som inkom den 28 december 2014
Samhällsbyggnadskontorets planbeskrivning för Norrboda-Brunnaprojektet den 2 februari 2014

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 75

2016-12-19

Medborgarförslag om övergångställe
vid Bro station
Dnr TN 16/0029 TN 16/0026

Beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med att
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram en trafikutredning för hela
Köpmanvägen som då även inkluderar området kring Bro station enligt punkt
10 i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016.
__________

Sammanfattning
Den 1 november 2015 inkom ett medborgarförslag från Synöve Dufva om att
anlägga ett övergångställe på Köpmanvägen i korsningen med Stationsvägen.
Tekniska nämnden håller med Synöve om att det är en bra idé att anpassa
framkomligheten efter hur gångtrafiken rör sig. Samhällsbyggnadskontoret har
i uppdrag att genom utredningen för Köpmanvägen komma fram till konkreta
förslag på hur åtgärderna ska utföras. Det inlämnade förslaget om placering av
övergångsstället finns med i utredningen.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 30 september 2016
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2016

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 76

2016-12-19

Ändring av Sammanträdestider
Dnr TN 16/0276

Beslut
Tekniska nämnden flyttar sammanträdet den 30 januari 2017 till den 27
februari 2017, samt beredningen från den 23 januari till den 20 februari 2017.
__________

Sammanfattning
För hantering av Verksamhetsberättelser för 2016 behöver sammanträdet i
januari flyttas enligt förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

17 (20)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 77

2016-12-19

Rapporter

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna
__________
Samhällsbyggnadschefens rapporter
- Matavfallsinsamling statistik
- Parkeringspaketet
- Medborgardialog
- Kyrkvägen
- UBS-projektet
- Planarbeten
- Belysning
- Brända bilar/ ansvar
- Ekonomisk prognos 2016
- Verksamhetsberättelse 2016
- Medarbetarenkät
- Ledningskollen
- Busslinje 555
- Tillgänglighetsrådet/Tillgänglighetsdagen 23 feb
- Trafik- och tillgänglighetsprogrammet
- Granhammarsvägen
- Ansökan om kameraövervakning för parkering
- Laddstationer E.ON
- Statistik Schakt och TA
- Arbetsutskott den 19 december 2016

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 78

2016-12-19

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna
__________

Justerandes sign

1.

Bostadsanpassningsbidrag, oktober 2016

2.

Skrotbilar oktober 2016

3.

Bostadsanpassningsbidrag, november 2016

4.

Skrotbilar, november 2016
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 79

2016-12-19

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna
__________

Justerandes sign

1.

Tillfälligt parkeringsförbud vid infart till Pettersbergvägen i Kungsängen

2.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 1 juni 2016

3.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 4 oktober 2016

4.

Föreläggande om att vidta åtgärder och att redovisa resultat av åtgärder till
tillsynsmyndighet

5.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 1 november 2016

6.

Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17
november 2016 - Anmälan om uppförande av slamlager inom Håbo
Häradsallmänning S-1

7.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november
2016 - Lokalresursplan 2016- 2021

8.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2016 - Entledigande av Johan Tireland (SD)

9.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2016 - Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Johan Tireland (SD)

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 99 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 100 - Redovisning av obesvarade motioner

13.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2016 - Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Johan Tireland (SD)

14.

Tillfällig lokal trafikföreskrift om Förbud mot trafik på vändplats på
Geologivägen i Kungsängen
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