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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 24 maj 2021, kl. 15:00 

Plats: 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:  onsdagen den 2 juni 2021, kl. 14:00 

Temaärende 
• Rapport om utredning koppling Kockbacka och Mätarvägen, Sara

Bergkvist och Johan Möllegård

Beslutsärenden 

1. Medborgarförslag om fler papperskorgar i kommunen 
TN 20/0591

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att sätta upp en ny papperskorg i anslutning till Råbyskog 
men att inte återinföra latrinhållare som tillgodoser gratis 
hundbajspåsar.

2. att sätta upp informationslapp eller dekal på alla 
papperskorgar att hundägare kan slänga sina hundbajspåsar i 
dem.
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Tekniska nämnden 
Datum 

2021-05-19 

2. Medborgarförslag om att skapa en säkrare skolväg till 
Härneviskolan
TN 20/0590
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att göra trafikmätning/hastighetsmätning på Härnevi skolväg 
för att se behov av hastighetsdämpande åtgärder i form av 
chikaner eller avsmalningar.

2. att sätta upp blinkande herrgårman/övergångsställe skyltar på 
Köpmanvägen vid övergångstället som ansluter till gångbana 
mot Härneviskolan.

3. att inte uppföra farthinder på Köpmanvägen.

4. att inte sätta upp elektriska hastighetsskyltar på 
Köpmanvägen och Härnevi skolväg.

3. Svar på medborgarförslag om installation av 
övervakningskameror vid återvinningscentralerna TN 
21/0182
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå förslaget om installation av övervakningskameror vid 
kretsloppscentralerna, men kommunen är medveten om trängseln på 
kretsloppscentralerna och därför pågår ett arbete för att skapa en 
bättre trafikmiljö på kommunens kretsloppscentraler.

4. Tertialrapport 1 2021 Tekniska nämnden
TN 21/0005

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att godkänna verksamhetsrapport per den 30 april 2021 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. att beslutet ska justeras omedelbart.
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 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2021-05-19     

 

5.  Yttrande - förslag till detaljplan Kockbacka gärde 
(Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 
TN 21/0153 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, daterat den 27 april 2021. 

2. att beslutet ska justeras omedelbart. 

6.  Övriga frågor 
 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Beslut om adresser jan 2021 
2. Tillförordnad Gata- park- trafikchef från 5 april till 30 september 
3. Delegationslista flytt av fordon mars 2021 
4. Delegationslista för Parkeringstillstånd 20210301–20210331 
5. Delegationslista mars 2021, Bostadsanpassningsbidrag 
6. Delegationslista markupplåtelse 2021-01-01-2021-03-31 
7. Beslut om adresser feb-april 2021 

Anmälningar 
1. Kallelse och handlingar till sammanträde i Kommunalförbundet 

Norrvattens styrelse den 14 april 2021 
2. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med 

FÖP Bro 
3. Information om SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 2021 
4. Tekniska nämndens arbetsutskott beslut § 1 - Tilldelningsbeslut på 

upphandling av yttre skötsel 
5. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen 

delegeras till kommunstyrelsen 
7. Inbjudan till Svenskt Vattens föreningsstämma den 25 maj 2021 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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