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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Gemaket, 2020-04-16 09:00 - 09:35

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Marcus Sköld (M), ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice
ordförande
Maikki Lemne (S)
Börje Svensson (SD)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)

Övriga deltagare

Johanna Thåström, sekreterare, Linda Edgren Teknisk chef, Mikael Thelin
enhetschef
Åhörare via Teams
Catharina Andersson (S), 2:e vice ordförande, Kjell A
Johansson (V), Anders Bjurefors (C), Mathias Rantanen
samhällsbyggnadschef .

Maikki Lemne (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-04-16
kl. 10:15

Paragrafer

§§ 44 - 49

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Johanna Thåström

Ordförande

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

Justerare

...................................................................
Maikki Lemne (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2020-04-16

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Johanna Thåström
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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Omfördelning av projektbudget,
Kungsängens torg
Dnr TN 20/0207

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr,
för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och
Håbo-Tibble.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2.
Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i Kungsängen
etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 tkr är
ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12
februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om
3 395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat
projekt i Trafik- och tillgänlgighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i
samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.
Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021.
Tidplanen för projektet är beroende av hur arbetena för VA går eftersom gångoch cykelvägen kommer byggas vart eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS
18/0074)

•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS
19/0717)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr,
för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och
Håbo-Tibble.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr TN 20/0058

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun med föreslagna ändringar. Dessa
träder då i kraft den 16 oktober 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor,
enligt krav i miljöbalken.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner.
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har
beaktats.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att,
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31
2. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020
3. Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Dessa träder då i kraft den 16
oktober 2020.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Marcus Sköld (M) och Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag till
beslut med följande ändringar i avfallstaxan:
§41
-För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet överstiger 3 meter, om
inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
§44
2. Fastighetsinnehavarna delar minst 1 av fyrfackskärlen som ingår i ett
abonnemang.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Övriga frågor
Dnr TN 20/0109

Ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att punkten Övriga frågor ska finnas med på
varje nämndsammanträde.
Inga övriga frågor på dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Rapporter

Samhällsbyggnadschefens rapport:
Vattenläcka på Norrvattens ledning natten mellan 14:e och 15:e april.
Beredskapen har fungerat bra och arbetet med att åtgärda vattenläckan pågår.
Marcus Sköld (M) ställer frågan om hur kontorets arbete fungerar under
pandemin? Just nu fortgår arbete utan svårigheter. Personal från
Samhällsbyggnadskontoret har blivit utbildad i Kontaktcenter för att kunna
stötta upp om det skulle behövas för att säkerställa att deras verksamhet kan
fortgå vid arbetstoppar eller stor frånvaro.
En familj från Upplands-Bro kommun ska delta i projektet ”Utan bilen dealen”
Projektet väntas starta i september och nämnden kommer uppdateras löpande
under projektets gång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Delegationsbeslut

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200312-0597
Dnr TN 20/0001

2.

Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200312-0604
Dnr TN 20/0001

3.

Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200323-0308
Dnr TN 20/0001

4.

Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200317-0490
Dnr TN 20/0001

5.

Delegationsbeslut, Utlämnande av kartmaterial 20200326
Dnr TN 20/0001

6.

Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200326-0233
Dnr TN 20/0001

7.

Delegationsbeslut - Fullmakt för Sigtuna kommun att företräda UpplandsBro kommun vid upphandling av hämtning av slam och fettavfall
Dnr TN 20/0001

8.

Delegationsbeslut - Fullmakt för Sigtuna kommun att företräda UpplandsBro kommun vid upphandling av Borttransport och behandling av ÅVCmaterial
Dnr TN 20/0001

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Anmälningar

Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0468

2.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 §
arkivlagen
Dnr KS 19/0488

3.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Lokalbehovsrapport 2020
Dnr KS 20/0106

4.

Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm
Dnr KS 20/0241

Utdragsbestyrkande
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