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

Plats: via Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
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:  tisdagen den 23 februari 2021, kl.11:00, digitalt 

Temaärende: 
- TTP 2021, Afsaneh Kasiri 

- Embrace, Sara Bergkvist 

Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden 
TN 20/0125 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att verksamhetsplan och Intern kontrollplan 2021 för Tekniska 
nämnden godkänns i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets 
förslag.  
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2.  Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden 
TN 21/0007 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna Verksamhetsberättelse 2020 för Tekniska nämnden 
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra underlag till 
kommunens verksamhetsberättelse 2020.  

3.  Omfördelning av investeringsmedel 2020 
TN 21/0046 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att omfördela 2020 års kvarvarande investeringsmedel samt 
omfördelning av 2021 års investeringsbudget enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

4.  Ansökan om parkeringsförbud inom Rättarboda 
TN 20/0218 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att införa parkeringsförbud på gatorna inom Rättarboda 

2. att godkänna lokal trafikföreskrift om område med förbud 
mot att parkera fordon inom Rättarboda 

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 22 februari 
2021 
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5.  Begäran om att sänka hastigheten på Kungsvägen 
TN 21/0044 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att sänka högsta tillåten hastighet till 50 kilometer i timmen 

2. att lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på 
Kungsvägen upphävs 

3. att den lokala trafikföreskriften upphör den 22 februari 2021 

6.  Önskemål om utökning av den befintliga 
hastighetsbegränsningen på Tjustavägen 
TN 21/0045 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att utöka gällande hastighetsbegränsningen på Tjustavägen 

2. att godkänna lokal trafikföreskrift om högsta tillåten 
hastighet till 50 kilometer i timmen på Tjustavägen.  

3. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 22 februari 
2021. 

7.  Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 
TN 21/0024 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 som 
underlag för beslut om kommande investeringar 

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2021 
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8.  Gemensam avfallsplan 
TN 21/0043 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ta fram en gemensam avfallsplan med samverkanskommunerna 
inom avfallsområdet. 

9.  Upphandling av avfallskonsulter i samverkan med 
Håbo, Sigtuna och Knivsta 
TN 21/0053 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med 

kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende 
avfallskonsulter 

2. att ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller 
genomförande och administration av den samordnade 
upphandlingen avseende avfallskonsulter 

10.  Namnsättning av handelsområde i Norrboda, 
Kungsängen 
TN 20/0402 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att handelsområdet i Norrboda ska heta Kungsängens handelsplats. 
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11.  Yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander med 
en minnesplats 
TN 20/0520 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då 
nämnden anser att namnge en plats inte är ett lämpligt sätt för 
kommunen att hedra Oscar Sjölanders minne om kommunen väljer 
att göra så. 

12.  Svar på medborgarförslag om bevakat 
övergångsställe i Sylta 
TN 20/0474 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avslå medborgarförslaget om bevakat övergångställe i Sylta. 

13.  Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar 
gällande förbjuden genomfart i gamla Kungsängen 
TN 20/0263 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte skylta om genomfartsförbud på Ängsvägen och 
Rålambsvägen. 

14.  Svar på medborgarförslag om att höja 
trafiksäkerheten på Målarvägen 
TN 20/0472 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att inte bygga farthinder på Målarvägen 

2. att anlägga en gångbana på Målarvägen 
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15.  Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud 
utmed Byggmästarvägen i Bro 
TN 20/0473 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att bifalla förslaget till viss del om parkeringsförbud på 
Byggmästarvägen 

2. att lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon 
på Byggmästarvägen antas 

 

16.  Övriga frågor 
 

 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att 

installera ramp i entré och rullstolstrapphiss i tvåplanshus 
2. TN 20-0001 Beslut om adresser dec2020.docx 
3. TN 20-0001 Beslut om adresser nov 2020.docx 
4. Delegationslista flytt av fordon november 2020 
5. TN 20-0001 Beslut om adresser sept,okt 2020.docx 
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Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 192 - Val av ny ledamot i Tekniska 

nämnden efter Börje Svensson (SD) 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 180 - Entledigande av Per-Erik Nordell 

(KD) som ersättare i Tekniska nämnden 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 184 - Val av ny ersättare i Tekniska 

nämnden efter Per-Erik Nordell (KD) 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 183 - Entledigande av Börje Svensson 

(SD) som ledamot i Tekniska nämnden 
5. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 175 - Revidering av vatten- och 

avloppsanläggningstaxa (Återremittering) 
7. Kommunstyrelsens beslut §152 - Revidering av vatten- och 

avloppsanläggningstaxa 
8. Kommunfullmäktiges beslut § 207 - Revidering av vatten- och 

avloppsanläggningstaxa 

 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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