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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 28 september 2020, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

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:  Maikki Lemne (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 5 oktober 2020, kl. 09:00 

Temaärende – Gata, park, trafik- pågående projekt och 
uppföljning 

Beslutsärenden 

1.  Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden 
TN 20/0165 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 
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2.  Mät- och karttaxa 2020-2021 
TN 20/0156 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och 
karttjänster att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i 
uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av avgifterna 
enligt förändringar i prisbasbelopp. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- 
och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

3.  Framtagande av ny avfallstaxa 2020 
TN 20/0408 

Förslag till beslut  
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. fastställa föreslagen avfallstaxa (Förslag 1 eller 2) för 
Upplands-Bro kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 
2021 

2. alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till 
nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under 
övergångsperioden november - december 2020 ska fortsätta 
betala samma avgift för det abonnemang som respektive 
kund har den 1 september 2020.  
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4.  Utökat VA-verksamhetsområde, Sågbacken 
TN 17/0046 

Förslag till beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar att upprätta kommunalt 

VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdet Sågbacken enligt karta daterad 23 juni 2020. 
 

2 Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län 
beslutat utökat VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten 
och spillvatten för bebyggelseområdet Sågbacken via digitalt 
GIS format och PDF-karta. 

5.  Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen 
TN 20/0407 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. införa avgift för parkering på gatorna i Tegelhagen. 
Kostnaden ska förslagsvis vara 5 kronor i timmen vardagar 
utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 8-18 med en 
inledande gratistimme. 

2. införa boendeparkeringstillstånd för boende i Tegelhagen 

3. Införa boendeparkering med en avgift på förslagsvis 500 
kr/månad 

4. förslag till avgift för parkering och boendeparkering i 
Tegelhagen ska fastställas av kommunfullmäktige  

5. Nämnden beslutar om omedelbar justering 

6.  Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen 2040 
TN 20/0301 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterat den 
18 augusti 2020. 
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7.  Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040 
TN 20/0302 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterat den 
18 augusti 2020. 

8.  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att bygga 
om garage till lägenhet 
TN 20/0382 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets 
förslag, att bevilja 437 500 kr i bostadsanpassningsbidrag för att 
sökande i ärende TN 200/0382 ska kunna anpassa sin bostad så att 
den är ändamålsenlig för familjens behov. 

9.  Svar på medborgarförslag om att sätta upp fler 
papperskorgar i Brunna 
TN 19/0407 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets 
förslag, att sätta upp en ny papperskorg vid gångväg i anslutning till 
vändplanen vid Pannåvägen. 

10.  Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
hundrastgård i Brunna 
TN 19/0456 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag, att inte bygga en hundrastgård i norra Brunna då den 
föreslagna platsen inte är lämplig för ändamålet ur två aspekter.  
Ytan ligger för nära bebyggelse och en hundrastgård kan klassas som 
störande samt att den föreslagna ytan är under utredning/planering 
för en kommande lekplats/park som genom en medborgardialog 
2020 utpekades som önskad yta för ändamålet. 
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11.  Svar på medborgarförslag om utegym vid Lidl, 
Norrboda bostadsområde 
TN 19/0378 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag, att inte bygga utegym eller lekplats vid Lidl i Norrboda på 
grund av att Upplands-Bro kommun inte är markägare av det 
aktuella området.   

12.  Svar på medborgarförslag om införande av allmän 
årlig klippning av vägkanter 
TN 19/0387 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag, att inte inför årlig klippning av samtliga vägkanter då det 
finns en bedömning över vilka slänter och diken längs kommunala 
vägar som är i behov av kontinuerlig skötsel samt att det utförs 
punktinsatser vid behov.  

13.  Svar på medborgarförslag om att namnge nya torget i 
Kungsängen till Oscar Sjölanders torg 
TN 19/0408 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

14.  Svar på medborgarförslag om att namnge den del av 
Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och 
Gamla Landsvägen till Jennie Sjölanders väg 
TN 19/0409 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 
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15.  Svar på medborgarförslag om namnändring av 
Pettersbergsrondellen 
TN 20/0352 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

16.  Svar på medborgarförslag om balplast för återvinning 
TN 20/0138 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet 
med Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget 
beaktas i samband med utveckling av kommunens 
kretsloppscentraler.  

17.  Svar på medborgarförslag om miljöstation på 
Artistvägen 
TN 20/0139 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet 
med Samhällsbyggnadskontorets förslag, att förslaget beaktas i 
samråd med FTI tidigast under 2021 när behovet av antal 
miljöstationer i kommunen kan komma att revideras.  

18.  Svar på medborgarförslag om nytt system för övrigt 
avfall 
TN 20/0140 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är 
intressant, men att det skulle innebära stora kostnader för 
avfallskollektivet att införa förslaget, med en höjd avfallstaxa som 
följd.   
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19.  Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2021 
TN 20/0346 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

20.  Övriga frågor 
TN 20/0109 

  

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Fullmakt för upphandling Borttransport och behandling av ÅVC-

Material delentreprenad 2 
2. Lokal trafikföreskrift om begränsning av hastighet på 

Pettersbergsvägen 
3. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot tung trafik på 

Pettersbergsvägen 
4. Delegationslista juni 2020 - Flyttning av fordon och omhändertagande 

av fordonsvrak 
5. Delegationslista juni 2020 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
6. Delegationslista juli 2020 - Flyttning av fordon och omhändertagande 

av fordonsvrak 
7. Delegationslista juli 2020 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
8. Beslut om adresser juni-augusti 2020.pdf 
9. Delegationslista Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, augusti 2020 

Anmälningar 
1. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 

Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 
2. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 

Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 
16 § arkivlagen 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Grafisk profil 
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5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022 

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Antagande av OPF-KL 18 

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

9. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 

10. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-
Bro kommun 

11. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 81 - 
Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

12. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 

13. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, 78 - 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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