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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 21 oktober kl 09:00, 
Gemaket  
Tid: måndagen den 28 oktober 2019, kl 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld 

Sekreterare: Johanna Thåström 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 4 november 2019, kl 13:00 

Temaärende – Dagvattendammar, information om Tibbledammen och 
provtagning av sediment samt varför den renas. Camilla Ranlund Va-enheten 

Beslutsärenden 

1.  Medborgarförslag om att ordna belysning på gångväg 
mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro 
TN 19/0269 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag och hänvisar till att ytan enligt 
detaljplanen är park- och planteringsyta och inte är planerad som 
gångväg. 
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2.  Medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-
området 
TN 17/0192 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget återremitteras till kommunfullmäktige för 
beslut. 

3.  Beslut om cykelstrategi 2020-2025 
TN 19/0021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta Cykelstrategi för 2019 - 2025. 

4.  Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats 
TN 19/0271 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår:  
1. att kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats 
att gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 
2020. 
 
2. att kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar 
i konsumentprisindex. 
 
3. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag gällande placering av 
de nya torgplatserna på Kungsängens torg. 

5.  Policy för namnsättning inom Upplands-Bro kommun 
TN 17/0272 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att 
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att fastställa Namnpolicy – 
principer för namngivning inom Upplands-Bro kommun. 
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6.  Revidering av riktlinjer för namnberedning 
TN 19/0157 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för 
namnberedningsgruppen.  

7.  Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, torg 
och dammar - södra Tegelhagen 
TN 18/0200 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i södra delen samt en väg i 
norra delen av Tegelhagen enligt bifogad karta ska heta 
Landbovägen, Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen, Tegelladans väg, 
Ångaren Hillersjös väg och Ångaren Brages väg. Torgen i södra 
delen samt ett torg i norra delen ska heta Torparetorget, 
Tegelhagstorget, Brännmästartorget och Kolgårdstorget. Parkerna 
ska heta Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken, 
Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken. 
Dagvattendammarna ska heta Vita Björn-dammen, Tegeldammen 
och Pråmdammen. Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig 
längs med hela området föreslås få namnet Sköna Ro-stigen. 

8.  Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
TN 19/0358 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att 
höja parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om 
nya parkeringsavgifter under förutsättning av 
Kommunfullmäktiges antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 
2020 att anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att 
verkställa ovanstående beslut enligt förslaget. 
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9.  Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2020 
TN 19/0320 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 
2020, fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag 

Rapporter 
Status avfallsupphandling i samverkan 

Samhällsbyggnadschefens rapport  

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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