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Gemaket och digitalt via Teams, 2022-09-05 15:00-16:09

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marcus Sköld (M), ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice ordförande
Catharina Andersson (S), 2:e vice ordförande
Jan Ramstedt (SD)
Kjell A Johansson (V)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)
Anders Bjurefors (C)
Jan Hellman (SD) §§58-64

Leif Janson (S) §§58-65

Navdeep Singh Bhatia (SD) §65
Närvarande erstättare

Navdeep Singh Bhatia (SD)

Elisabeth Claesson, Sekreterare, Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina Delde –
Chef för Stöd och utveckling & Mät- och GIS, Maja Taaler Larsson – Teknisk chef, Jan
Helge – Gata-, park- och trafikchef, Mikael Thelin – Avfallschef, Emma Åhlstedt –
Utredare

Catharina Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2022-09-13
kl.14:00

Paragrafer

§§ 58 - 65

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:

2022-09-05

Datum för anslags uppsättande:

2022-09-13

Förvaringsplats för protokoll:
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Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Elisabeth Claesson
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Namnsättning i Tibbleängen,
Kungsängen
Dnr TN 22/0257

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya vägen i Tibbleängen, Kungsängen ska heta Dansbanevägen.

Sammanfattning
Detaljplanen för det nya området Tibbleängen har vunnit laga kraft och
byggnation av radhus, parhus och flerfamiljshus påbörjas snart. Det blir en ny
lokalgata med infart från Hjortronvägen, som nu behöver ett namn.
Namnberedningen föreslår namnet Dansbanevägen som associerar till den
dansbana som legat i södra änden av området, nära klockstapeln och den
dåvarande landsvägen under 1900-talets första hälft.
Namnförslagen har skickats på remiss till fastighetsägarna samt Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut UKF. Inga svar har inkommit.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya vägen i Tibbleängen, Kungsängen ska heta Dansbanevägen.

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:
•
•

Justerandes sign

Fastighetsägare
Gata-, Park-, Trafik-enheten, Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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Namnsättning av bostadsområden i Bro
Dnr TN 21/0193

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att de tre nya bostadsområdena i Bro ska heta Bro Trädgårdsstad respektive
Brogårdsstaden och Bro Mälarstrand med tillägg att namnsättningen i Bro
Mälarstrand ska ses över.

Sammanfattning
Söder om Bro pågår byggnationer inom två större områden vars namn ännu
inte beslutats officiellt enligt kommunens policy. Områdena omfattar
detaljplanen ”Tegelhagen” samt detaljplanerna för ”Trädgårdsstaden”.
I samband med byggprojekten som pågår i områdena används en övergripande
benämning över hela området, kallat en ny stadsdel, Bro Mälarstad.
Projektområdena benämns Bro Trädgårdsstad, Brogårdsstaden etapp 1 och 2
samt Bro Mälarstrand.
Kommunen har idag ingen indelning i stadsdelar och namnsätter därför inte
sådana områden. Däremot finns ett behov att tydliggöra namn på områden i
kartor och på skyltar för att det ska bli lätt att hitta och bli lätt att referera till.
Namnberedningen föreslår därför att namnsätta de tre områdena var för sig.
Namnberedningen föreslår att de namn på områdena som har etablerat sig efter
hand som människor har börjat flytta in, ska fastställas för dessa tydligt
separerade områden: Bro Trädgårdsstad respektive Brogårdsstaden och Bro
Mälarstrand.
Namnförslagen har skickats på remiss till fastighetsägarna samt
hembygdsföreningarna UKF, Kulturbojen och Bro-Lossa hembygdsförening

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022

•

Remissvar från Riksbyggen, den 21 juni 2022

•

Remissvar från KF Fastigheter AB, den 15 augusti 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att de tre nya bostadsområdena i Bro ska heta Bro Trädgårdsstad respektive
Brogårdsstaden och Bro Mälarstrand.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg
att namnsättningen i Bro Mälarstrand ska ses över.
Sören Fridman (L) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsförslag, och att Tekniska
nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Gata-, park- och trafikavdelningen
Fastighetsägare enligt sändlista

Utdragsbestyrkande
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Namnsättning av handelsplats i Bro
Dnr TN 22/0245

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att det nya handelsområdet i Bro ska heta Bro handel.

Sammanfattning
Projektering pågår av fler byggnader med butikslokaler vid den befintliga
butiksbyggnaden på Klövtorpsvägen, sydväst om motorvägsavfart Bro.
Området är idag en del av Skällsta industriområde, men kommer nu att bli en
separat handelsplats som behöver ett namn. Namnberedningen föreslår namnet
Bro handel, ett enkelt namn som preciserar orten. Namnet är inte beroende av
vilka företag som kommer att bedriva verksamhet i de olika lokalerna
framöver.
Ärendet har skickats på remiss till fastighetsägarna, som är positiva till att
namnsätta området.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022
Remissvar från Stenhus Bro Klöv och lilla Ullevi 1:12 AB den 20 juni
2022
Remissvar från Brofastigheten exploateringsbolag 1 och 2 AB den 6
juli 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att det nya handelsområdet i Bro ska heta Bro handel.

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:
•
•
Justerandes sign

Fastighetsägare
Gata-, Park-, Trafik-enheten, Tekniska avdelningen
Utdragsbestyrkande
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§ 61 Ordförandeförslag – Ta fram en
grönskötselstrategi
Dnr TN 22/0340

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att revidera grönskötselplanen samt
att grönskötselarbetet fram till dess att planen är reviderad ser till att god
säkerhet och trygghet uppfylls.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att tekniska nämnden ska få en helhetssyn om vilken typ av
skötsel det är på olika ytor och vilken typ av skötsel man önskar ha på dessa
ytor läggs detta förslag.

Beslutsunderlag
1. Ordförandeförslag – Ta fram en grönskötselstrategi som inkom den 31
augusti 2022

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en grönskötselstrategi.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) föreslår följande förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att revidera grönskötselplanen samt
att grönskötselarbetet fram till dess att planen är reviderad ser till att god
säkerhet och trygghet uppfylls.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M)
förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Initiativrättstagaren
Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Dnr TN 20/0109

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Temaärende – Kommunernas nya ansvar kring förpackningsinsamling
• Den 16 juni 2022 tog regeringen beslut om att insamling av
förpackning ska bli ett kommunalt ansvar.
Samhällsbyggnadschefens rapport

•

Thomas Lenell informerar om Detaljplan
- Detaljplan Viby har vunnit laga kraft.

•
-

Maja Taaler Larsson informerar om Vatten och Avlopp
Förfrågan från Svenskt Vatten om att bistå med VA-material till
Ukraina.
Upphandling sug- och sopbilstjänster – annons ute t.o.m. 9 september.
Namnbyte på bilagan Checklistan för dagvattenhantering till Riktlinjer
för dagvattenhantering vilket även korrigerats i texten Dagvattenplanen.

-

Justerandes sign

•
-

Mikael Thelin informerar om Avfall
Avfallsplanen på utställning fram till 30 september 2022.
Politikermöte i avfalls-samverkan 22 september 2022.

•
-

Lina Delde informerar om MÄT och GIS
Externa kartan är omgjord – nya webbsidan lanseras på onsdag 7
november 2022.

•
-

Jan Helge informerar om Gata, Park och Trafik
Klotter eskalerar, mycket fokus på borttagning av klottersanering samt
klisterlappar.

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut

1.

Beslut om adresser april och maj 2022
Dnr TN 22/0001

2.

Beslut om parkeringstillståndför rörelsehindrade maj 2022
Dnr TN 22/0001

3.

Besluta om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, maj
2022
Dnr TN 22/0001

4.

Beslut gällande nyttjanderättsavtal
Dnr TN 19/0316

5.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag maj 2022
Dnr TN 22/0001

6.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag juni 2022
Dnr TN 22/0001

7.

Ordförandebeslut - Upphävande av lokal trafikföreskrift om vändplats med
parkeringsförbud på Barnmorskans väg
Dnr TN 22/0001

8.

Beslut om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, juli
2022
Dnr TN 22/0001

9.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, juli 2022
Dnr TN 22/0001

10.

Beslut om adresser juni 2022
Dnr TN 22/0001

Catharina Andersson (S) ber Marcus Sköld (M) kommentera Ordförandebeslut
nummer 7 – ”Upphävande av lokal trafikföreskrift om vändplats med
parkeringsförbud på Barnmorskans väg”.
Marcus Sköld (M) redogör att Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2022
att anta lokal trafikföreskrift med parkeringsförbud på Barnmorskans väg, § 49.
Nämnden beslutade om ett tillägg till beslutet, att förbudet endast ska gälla
vardagar kl. 06-18. Kontoret har efter beslut tagits uppmärksammat ordförande
att en tidsbegränsning på en vändplats med parkeringsförbud inte är möjligt
och beslutet måste upphävas. Ordförandebeslut om att upphäva nämndens
beslut § 49 har tagits med stöd av punkt 1.8 Tekniska nämndens
delegationsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 90 - Antagande av dagvattenplan för
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 21/0152

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Dnr TN 22/0005

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 77 - Svar på motion om att skapa trygga
lekmiljöer i centrala Kungsängen
Dnr TN 20/0457

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 78 - Svar på motion om att hedra Oscar
Sjölander med en minnesplats
Dnr TN 20/0520

5.

Meddelande inför antagande av detaljplan Klövberga etapp 1, nr 1506,
Bro, Upplands-Bro kommun
Dnr TN 21/0475

6.

Begäran om yttrande - Motion om gång- och cykelväg längs väg 840, 269
och 263, KS 22/0386
Dnr TN 22/0247

7.

Meddelande inför antagande av detaljplan Kockbacka Gärde
Dnr TN 21/0153

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 74 - Medborgarförslag om gång- och
cykelväg i Brunna
Dnr TN 22/0268

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 75 - Medborgarförslag om att stänga av
Skolvägen i Kungsängen för genomfartstrafik med undantag för SLtrafiken
Dnr TN 22/0269

Utdragsbestyrkande
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