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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 30 mars 2020, kl 15:00 

Plats: Stora scenen  

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 6 april 2020, kl 10:00 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
gångväg med belysning i Bro 
TN 19/0272 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att inte bygga någon gångväg med belysning på sträckan 
mellan Fasanstigen och Poppelvägen, både av tekniska och 
ekonomiska skäl. 

2.  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.   
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3.  Svar på medborgarförslag om att göra om grusplanen 
på Fjärilstigen till en gräsplan 
TN 19/0152 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att inte kommunen kommer göra åtgärder på grusplanen på 
Fjärilstigen. Upplands-Bro kommun är inte markägare för aktuell yta 
och kan därmed inte göra åtgärder där. Tekniska avdelningen skickar 
förslaget till aktuell fastighetsägare.  

4.  Svar på medborgarförslag om minskning av 
kommersiell trafik på Granhammarsvägen 
TN 19/0273 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att bevaka situationen och göra mätningar och eventuella 
åtgärder för att minska buller, damm och avgaser/partiklar om behov 
finns för boende i området kring Granhammarsvägen.  

5.  Svar på medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen 
TN 19/0432 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen. 

6.  Svar på medborgarförslag om önskad ny belysning 
vid elljusspår i Bro, KS 17/0064 
TN 19/0411 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnder beslutar att avslå medborgarförslaget om att 
bygga en ny gångväg med tillhörande belysning genom skogen från 
Skogsklockevägen till Bro centrum för att minimera åverkan i 
centrumnära skogspartier och att bevara den biologiska mångfalden.  
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7.  Svar på medborgarförslag om att anordna farthinder 
och digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i 
Norrboda för ökad trygghet i trafiken 
TN 19/0380 

Förslag till beslut 
1. utreda möjligheten och behovet av fler övergångställen på 

Pettersbergsvägen 

2. utreda möjligheten och behovet av hastighetsdämpande 
åtgärder på Pettersbergsvägen 

3. utreda möjligheten och behovet av fler skyltar som anger 
hastigheten samt skyltar som varnar för lekande barn på 
Pettersbergsvägen 

4. utreda möjligheten och behovet av digitala 
hastighetsdisplayer på Pettersbergsvägen 

8.  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. 

9.  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. 
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10.  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. 

11.  Yttrande- Motion om trädförsörjningsstrategi 
TN 19/0231 

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

12.  Yttrande - Motion om att anlägga en gång- och 
cykelbana mellan Bro och Bålsta 
TN 19/0447 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande, daterat 11 december 2019. 

13.  Yttrande - Motion om att skapa vackra grönområden i 
vår kommun 
TN 18/0137 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterat den 
21 januari 2020. 
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14.  Yttrande angående på fastigheten KUNGSÄNGENS-
TIBBLE 1:478 
TN 20/0083 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att  

1. yttra sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 
remissyttrande, daterat den 6 mars 2020. 

2. omedelbart justera ärendet 

15.  Ändring av lokal trafikföreskrift om tillåten parkering 
på Geologivägen 
TN 19/0213 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1.  att ändra de lokala trafikföreskrifterna avseende tillåten 
parkering på Geologivägen och utökar parkeringstiden dagtid 
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

2. att ny lokal trafikföreskrift börjar gälla 1 april 2020 

3. att beslutet omedelbart justeras 

16.  Ändring av parkeringsbestämmelser på 
Jurstagårdsvägen 
TN 19/0310 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att ändra parkeringsbestämmelserna på Jurstagårdsvägen till 
att enbart gälla personbilar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag. 

2. att börja gälla från 1 april 2020 

3. att beslutet omedelbart justeras 
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17.  Revidering av Tekniska nämndens 
delegationsordning 
TN 19/0443 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att revidera av Tekniska nämndens 
delegationsordning, Nr 3.4 U05, med avseende på VA-enhetens 
verksamhet, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

18.   

Medborgardialog för utveckling av verksamheten vid 
kretsloppscentralerna 
TN 19/0279 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att genomföra en medborgardialog kring kretsloppscentralernas 
verksamhet. 

19.  Samordnad upphandling av hämtning av slam och 
fettavfall 
TN 20/0135 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att 
 

1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med 
kommunerna Håbo och Sigtuna avseende hämtning av slam 
från enskilda avloppsanläggningar, fettavfall och transport till 
omlastningsstation eller annan avlämningsplats för dessa 
avfallsslag.    

 

2. ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande 
och administration av den samordnade upphandlingen 
avseende hämtning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar, fettavfall och transport till 
omlastningsstation eller annan avlämningsplats för dessa 
avfallsslag.      
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20.  Omfördelning av investeringsmedel från 2019 till 
2020 
TN 20/0034 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela återstoden av 2019 års 
investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag under 
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
verksamhetsberättelse.  

21.  Underlag till budget 2021 
TN 20/0126 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den har mottagit 
Samhällsbyggnadskontorets underlag till budget för 2021. 

22.  Ändring av Lertagsvägen på fastigheten Brogård 1:88 
TN 19/0277 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att namnet Lertagsvägen på den del av 
nuvarande Lertagsvägen som sträcker sig över fastigheten Brogård 
1:88 tas bort i och att inget nytt namn på denna väg behövs. Beslutet 
gäller från att ombyggnationen av vägen i det nya området 
Tegelhagen är klar. 
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23.  Övertagande av väghållarskap, väg AB903 
(Ådövägen) 
TN 20/0161 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun 
snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, 
Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.  

2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun 
ingår intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att 
Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för väg 
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 
april 2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid 
lämplig tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av 
väghållarskapet vid nyss nämnt datum.  

24.  Yttrande avseende utställning 2 av förslag till 
detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen 
TN 18/0071 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterad den 6 
mars 2020. 

 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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