
 

 

KALLELSE 1 (6)  

 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2021-09-15     

 
 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

 U
BK

20
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

04
-2

8 
   

 

Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 20 september 2021, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Emine Korkmaz 
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 27 september 2021, kl. 16.00 

Temaärende – Vägvisningsplan 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar 
en Hälsans stig 
TN 21/0228 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna frågan om att utreda och inrätta en Hälsans stig eller 
liknande promenadslinga i kommunen till projektet Omdaning Bro, 
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2.  Svar på medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka 

Ärendet utgår. 
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3.  Yttrande - Motion om kompletterande fartdämpande 
åtgärder vid vägar med 30 km/h 
TN 21/0279 

Ärendet utgår.  

4.  Yttrande - Motion om skötsel av bostadsnära ytor 
TN 21/0278 

Ärendet utgår.  

5.  Svar på medborgarförslag om djurkyrkogård i 
kommunen 
TN 21/0230 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en djurkyrkogård i 
Upplands-Bro kommun med anledning av brist på framförallt 
resurser och budget. Men även på grund av bristande plats, 
erfarenhet, kunskap och utrustning för att anlägga samt drifta en 
sådan verksamhet. I dagsläget saknar dessutom kommunen någon 
form av kyrkogårdsförvaltning, vilket innebär att denna fråga - i 
Tekniska nämndens mening - inte är kommunens ansvarsområde. 

Tekniska nämnden vill dock understryka att den ställer sig positiv till 
att en fristående/privat aktör skulle bedriva sådan verksamhet, vilket 
görs på flera ställen i länet. 

6.  Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden 
TN 21/0006 

Handlingar kommer att tillkomma senare 
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7.  Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2022 
TN 21/0383 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för 
år 2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

8.  Uppdatering av gång- och cykelplan med 
åtgärdsförslag 
TN 21/0100 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta uppdateringen av gång- och cykelplan med 
åtgärdsförslag som underlag för beslut om kommande 
investeringar 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att föreslå en 
uppdatering av gång- och cykelplanen var fjärde år 
genom att ta bort genomförda projekt och lägga till nya 
vartefter behov uppstår 

9.  Ändring av parkeringsbestämmelser på 
Begoniaslingan 
TN 21/0363 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att den lokala trafikföreskriften om tillåten parkering upphävs 

2. att den lokala trafikföreskriften om område med förbud att 
parkera inom Kockbacka antas 

3. att föreskrifterna träder i kraft den 5 oktober 2021 
  



 
 

 

KALLELSE 4 (6)  

 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2021-09-15     

 

10.  Namnsättning av väg till Hebbo i Säbyholm, Bro 
TN 21/0314 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att vägen som leder från Rösaringvägen till torpet Hebbo i 
Säbyholm, Bro ska få namnet Hebbovägen.  

11.  Namnsättning i Nyborg, Håtuna 
TN 21/0378 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att verkstadsbyggnaden inom byadressområdet Nyborg, i norra 
Upplands-Bro ska få gårdsadressen Verkstaden. 

12.  Ansökan om namnändring av Brogårdsvägen 
TN 20/0238 

Ärendet utgår. 

13.  Dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro 
kommun 
TN 21/0152 

Ärendet utgår. 

14.  Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 
19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583 
TN 20/0422 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 2 september 2021 

2. att beslutet ska omedelbart justeras 
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15.  Avbrytande av upphandling 
TN 20/0173 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avbryta upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem, dnr 
TN 20/0173.  

16.  Övriga frågor 
TN 20/0109 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista flytt av Fordon, Juni 2021 
2. Delegationslista PRH 20210601-20210631 
3. Delegationslista juli 2021- Flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak 
4. Delegationslista juli 2021 - parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
5. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag april 2021 
6. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag maj 2021 
7. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juni 2021 
8. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juli 2021 
9. Tillfällig lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Ådövägen 
10. TN 21-0001 Beslut om adresser maj-aug 2021.docx 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022-2027 
2. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 3 

juni 2021 
3. Kommunalförbundet Norrvattens årsredovisning 2020 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om 

utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
7. Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social 

investeringsfond 
8. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 

med planering för 2023-2024 
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9. Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med 
delårsbokslut 

10. Kommunstyrelsens beslut § 89 - Företagskonsekvensanalys vid fysisk 
planering 

11. Socialnämndens beslut § 31 Svar på ledamotsinitiativ från Kerstin 
Ahlin (S) - Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra Rydsvägen 

12. Förlängd remisstid för Remiss av Cykelstaden - cykelplan för 
Stockholm 2021, och inbjudan till remisseminarium 

13. Statlig medfinansiering till miljö- och kollektivtrafikåtgärder 
14. Underrättelse om granskning av detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 

2001, Kungsängen, Upplands-Bro kommun 
15. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 32 - Remissvar 

på förslag till dagvattenplan och dagvattenpolicy från Tekniska 
nämnden 

16. Påminnelse: Inbjudan till tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-
planering, 23 september 2021 

 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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