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Utses att justera Catharina Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
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Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Elisabeth Claesson 

Ordförande 
 ..................................................................  
Marcus Sköld (M) 

Justerare 
 ..................................................................  
Catharina Andersson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-03 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-10 Datum för anslags nedtagande: 2022-10-31 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-10-03 15:00-15:58 
Ajournering 

Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Marcus Sköld (M), ordförande 

Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice 
ordförande 
Catharina Andersson (S), 2:e vice 
ordförande  
Maikki Lemne (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Kjell A Johansson (V) 
Sören Fridman (L) 
Andreas Åström (M) 
Anders Bjurefors (C) 
Harry Holmström (S) 
Jan Hellman (SD) 

Leif Janson (S) 
Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Övriga deltagare Elisabeth Claesson, Sekreterare, Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef 
Lina Delde – Chef för Stöd- och utveckling & Mät- och GIS 
Maja Taaler Larsson – Teknisk chef, Jan Helghe - Gata-, park- och trafikchef 
Mikael Thelin – Avfalls-chef, Emma Åhlstedt – Utredare 
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§ 66 Tertialrapport 2 2022 Tekniska 
nämnden 

 Dnr TN 22/0006 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) deltar 
ej i beslutet. 

Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall 
för perioden januari till augusti 2022 samt en helårsprognos för nämndens 
ekonomiska resultat. Prognosen för året visar på en negativ avvikelse. Detta 
härrör främst från lägre intäkter på grund av att parkeringsautomaterna vid 
infartsparkeringen är avstängda i väntan på nya som kan fungera för de nya 
gröna korten som SL utfärdar samt högre kostnader för vinterunderhåll och 
parkunderhåll. Efter beslut av Kommunstyrelsen tas inte heller någon avgift ut 
för markhyror vid allmänna platser såsom torghandel med mera under hela 
2022, vilket ger lägre intäkter för upplåtelse av allmän platsmark.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2022 

• Tertialrapport 2, 2022 (Tekniska nämnden) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



PROTOKOLL 5 (15) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-10-03 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 67 Upphandling entreprenad Tjusta
Dnr TN 22/0322 

Undantagen enligt sekretess.
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§ 68 Lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats, väjningsplikt med flera 
på Granhammarsvägen 

 Dnr TN 22/0209 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, väjningsplikt, 
huvudled och högsta tillåten hastighet på Granhammarsvägen antas. 

2. att lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Granhammarsvägen 
upphävs. 

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 18 oktober 
2022. 

Sammanfattning 
Till följd av ombyggnad av Granhammarsvägen mellan Norrbodarondellen och 
Mätarvägen har nya vägmärken tillkommit som kräver lokal trafikföreskrift. 
Samhällsbyggnadskontoret har även sett över de gällande föreskrifterna vilket 
har föranlett vissa ändringar av dessa. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 

2022 

• Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 

• Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Granhammarsvägen 

• Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på 
Granhammarsvägen 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, väjningsplikt, 
huvudled och högsta tillåten hastighet på Granhammarsvägen antas. 

2. att lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Granhammarsvägen 
upphävs. 

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 18 oktober 
2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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§ 69 Yttrande över medborgarförslag om att 
skapa en välkomstpark vid trafikplats 
Kockbacka 

 Dnr TN 21/0501 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 30 augusti 2022 
som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka, ” Bro välkomstpark”. Den 10 
november 2021 beslutade Kommunfullmäktige att förslaget skall överlämnas 
till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 30 augusti 
2022. 

Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att platsen som pekats ut inte anses 
vara lämplig för parkändamålet eftersom den ligger i anslutning till 
motorvägsavfart, samt att många av förslagen kommer troligen också att 
förverkligas i redan pågående projekt såsom Omdaning Bro i vilket det pågår 
planering för park- och aktivitetsytor och eller finns redan till förfogande inom 
naturområde Hällkana. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles i den grad 
som är möjlig och vill framställa förslaget om att sätta upp ”Välkommen till 
Bro”-skylt samt ”Tack för besöket”-skylt på lämplig plats intill trafikplats 
Kockbacka, likt de andra motorvägs på-/avfarterna i kommunen. 

Avseende övriga förslag föreslår Tekniska nämnden att det är lämpligt att 
avvakta med anledning av arbetet med detaljplan Trumpetartorp.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig positiv 
till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2022 

• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 30 augusti 2022 

• Medborgarförslag om att skapa en välkomstpark vid trafikplats 
Kockbacka ”Bro välkomstpark”, den 20 september 2021 
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• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 148, den 10 november 
2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 30 augusti 2022 
som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen, KS 21/0508 
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§ 70 Övriga frågor 
 Dnr TN 20/0109 

• Maikki Lemne (S) lyfter två frågor: 

 - När kommer parkbänkarna upp längs gångvägarna i Bro? Det finns långa 
vägar där bänkar tagits bort eller är så trasiga att de inte är lämpliga att sitta på.  

- Plattläggningen vid Bro station är trasig igen. Denna punkt har tagits upp 
många gånger i många år och det är nödvändigt att hitta en permanent lösning 
på problemet samt ta reda på orsaken till det återkommande problemet. 

• Jan Helge svara:  

- Angående bänkarna har det inskaffats cirka 90 bänkar som kommer att börja 
sättas ut nästa vecka. 

Catharina Andersson (S) ställer följdfråga gällande att bänkarna målas då det 
kan se slitet ut efter ett tag och om olja inte är ett bättre alternativ. Jan Helge 
svarar att de ska se över en mer hållbar lösning på bänkarna. 

- Jan Helge besvarar Maikki Lemenes (S) andra fråga gällande plattläggningen 
i Bro. Lagningen av det återkommande problemet har försökt lösas med en 
entreprenör som inte kunnat lösa problemet. Samhällsbyggnadskontoret 
försöker nu initiera en upphandling med ny entreprenör som förhoppningsvis 
kan lösa problemet samt ta reda på orsaken till att problemet återkommer.  
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§ 71 Rapporter 
Temaärende – Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2022 

• Jan Helghe, Chef för Gatu- och parkenheten redovisar prioriterade GC-
vägar. 

Samhällsbyggnadschefens rapport 
• Thomas Lenell informerar 

- Remiss – Miljö- och klimatstrategi för Uppland-Bro kommun. 
Kommunstyrelsen har föreslagit ett beslut som kommer gå ut till 
samtliga nämnder. Tekniska kontoret jobbar på ett yttrande. 

- Detaljplanerna Viby och Klövberga etapp 1 har vunnit lagakraft. 

• Maja Taaler Larsson informerar om Vatten och Avlopp 

- En statligt finansierad forskningsstudie om Tibbledammen pågår, 
från ett samarbete mellan SLU (Lantbruksuniversitetet) och 
Norrvatten. 

• Mikael Thelin informerar om Avfall. 

- 2024 blir matavfallsinsinsamling obligatoriskt – kräver förändringar 
i våra föreskrifter och taxa. 

• Lina Delde informerar om MÄT och GIS 

- Ny karta till kommunens nya webbplats har framtagits. 

- Det finns en långtidssjukskrivning som påverkar 
leveranskapaciteten samtidigt som vi ser en ökad mängd kart- och 
mätbeställningar. 

- Sena leveranser av flygfoton på grund av leverantörsproblem att få 
flygtider -> delvis gröna foton. 

• Jan Helge informerar om Gata, Park och Trafik 

- Trafikmätning på Pettersbergsvägen har gjorts där det framkom att 
kriterier för höga hastigheter inte har uppnåtts.  

- GC-ramp vid Granhammarsvägen/Mätarvägen är färdigställd.  
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§ 72 Delegationsbeslut 
1. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade augusti 2022 

 Dnr TN 22/0001 
  

2. Beslut om adresser juli och augusti 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

Samhällsbyggnadskontoret (Thomas Lenell och Lina Delde) förtydligar punkt 
två ”Beslut om adresser juli och augusti 2022”. Formuleringen syftar till redan 
beslutade vägnamn och delegationsbeslutet gäller husnummer. 
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§ 73 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands 

Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

  

2. Beslut TRV 2021/100945 Ansökan om statlig medfinansiering gällande 
gång- och cykelväg längs Ginnlögs väg i Bro, Upplands-Bro ... 
 Dnr TN 21/0156 

  

3. Beslut TRV 2021/101068 Ansökan om statlig medfinansiering gällande 
regional gång- och cykelväg längs Enköpingsvägen etapp 3, ... 
 Dnr TN 21/0156 

  

4. Översiktskurs - ansvarsfrågor vid översvämningsskador, 4 oktober 2022 
 Dnr TN 22/0011 

  

5. Minnesanteckningar, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 2022-05-11 
 Dnr TN 22/0066 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 99 - Omfördelning av investeringsmedel för 
belysning och anläggande av ny skolväg och gång- och cykelbana till 
Tjustaskolan 
 Dnr TN 22/0231 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 
entreprenörskap 
 Dnr TN 22/0358 

  

8. Erbjudande om Provtagningsutbildning för reningsverk 
 Dnr TN 22/0011 

  

Samhällsbyggnadskontoret förtydligar kring anmälningar 2 och 3.  
 
Kontoret meddelade Trafikverket i juni att anmälan 2. gång- och cykelväg 
längs Ginnlögs väg i Bro samt anmälan 3. regional gång- och cykelväg längs 
Enköpingsvägen etapp 3 inte kommer att genomföras i år på grund av att 
investeringsmedel flyttats till andra prioriterade projekt. Trafikverket beslutar 
därmed att inte bevilja utbetalning då åtgärden inte längre är aktuell. 

Catharina Andersson (S) frågar om pengarna kommer att söka på nytt och 
Thomas Lenell svarar att så är fallet om Tekniska nämnden beslutar att vi ska 
fortsätta med dessa uppdrag under 2023. Jan Helge svarar även att 
Samhällsbyggnadskontoret kommer söka pengarna igen förutsatt att det är vad 
Tekniska nämnden vill att kommunen lägger pengar på kommande år. 

Sören Fridman (L) lyfter att både anmälan 2 och 3 är angelägna projekt inom 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP) och att det känns angeläget att 
beslut om beviljade medel för 2023 finns när Tekniska nämnden ska ta beslut 



  

PROTOKOLL 15 (15)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-10-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

om TTP nästa år i februari. Sören Fridman (L) föreslår därför att kommunen 
ska skicka in en förnyad ansökan för att kunna påbörja byggnationerna av 
projekten nästa år. 
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