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Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Gemaket, 2020-10-26 15:00- 16:35

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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)

André Javdan (L)
Närvarande ersättare

Leif Janson (S)
Tilman D. Thulesius (MP)

Sara Wiesner, Nämndsekreterare
Mikael Thelin, Avfallschef
Lina Delde, Avdelningschef Mät- och GIS
Therese Eriksson, Avdelningschef Gata Park Trafik
Linda Edgren, tf Samhällsbyggnadschef
Camilla Ranlund, VA-ingenjör §108
Johan Björklind Möllegård, Samhällsplanerare §108
Lina Bergkvist, Parkförvaltare §108

Övriga deltagare

Maikki Lemne (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-10-30
kl. 11:30

Paragrafer

§§ 103 - 110

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Sara Wiesner

Ordförande

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

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2020-10-30

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Sara Wiesner
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returpapper
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Anmälningar
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Ändring av föredragandelista- §106 Remissvar kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper- läggs till på dagordningen.
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§ 103

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Namnsättning av ny väg i Kvarnnibble,
Bro
Dnr TN 20/0400

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya vägen som löper parallellt med Nybolundsvägen från Håbo
häradsväg i Kvarnnibble, Bro ska heta Åkroken.

Sammanfattning
En ny infartsväg till fyra nyavstyckade tomter för bostadsändamål i
Kvarnnibble, Bro är under byggnation och behöver ett namn.
Namnberedningen föreslår namnet Åkroken. Namnet syftar på den å som
vägen följer norrut för att sedan svänga av i två kraftiga ”krokar” fram till de
nya tomterna.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya vägen som löper parallellt med Nybolundsvägen från Håbo
häradsväg i Kvarnnibble, Bro ska heta Åkroken.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Fastighetsägare till Kvarnnibble 2:50
UKF, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening
Trafikingenjör, Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Namnsättning av aktivitetspark i Bro
Dnr TN 20/0398

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya aktivitetsparken väster om Bro centrum ska heta Stjärnparken.

Sammanfattning
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver nu ett namn. Namnberedningen
föreslår namnet Stjärnparken.
Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att
uttala och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden kopplat till
observatorierna i närliggande Kvistaberg och alla ”stjärnor”, människor som vistas
i och nyttjar parken.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya aktivitetsparken väster om Bro centrum ska heta Stjärnparken.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Namnsättning av ny sporthall i Tibble,
Kungsängen
Dnr TN 20/0399

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet då föreslaget namn är för likt Ekhammarhallen, som
redan finns i området.

Sammanfattning
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang.
Namnberedningen föreslår namnet Hammarhallen.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya multisporthallen vid Klockvägen Tibble, Kungsängen ska heta
Hammarhallen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marcus Sköld (M) yrkar på återremiss av ärendet då föreslaget namn är för likt
Ekhammarhallen som redan finns i området.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Remissvar kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av
returpapper
Dnr TN 20/0497

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att genom eget yttrande ställa sig bakom Avfall Sverige och SKR:s remissvar
kring kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
och utan särskilt riktad inbjudan även insända ett eget remissvar till
Regeringskansliet och Miljödepartementet enligt kontorets förslag med
redaktionell förändring samt tillägg att om ansvaret för insamling av
returpapper ändå skjuts över på kommunerna anser vi det som önskvärt att
kommunerna får det fulla ansvaret för insamling av alla förpackningar ifrån
såväl en- och tvåfamiljsbostäder som flerfamiljshus. Detta ska också
fortsättningsvis finansieras fullt ut av förpackningsindustrin både vad gäller
investeringar och drift.

Sammanfattning
Regeringen har i en promemoria föreslagit att kostnaderna för insamling och
materialåtervinning av returpapper skall ligga på kommunerna från
2022-01-01. Denna förändring kommer att påverka kommunernas verksamhet
och kostnader, till följd av detta måste en helt ny tjänst upphandlas och en helt
ny logistik byggas upp i respektive kommun. Tack vare fyrfacksinförandet så
har Upplands-Bro ett bra försprång mot många andra kommuner när det gäller
insamlingen, och det som kommer att kvarstå att lösa är flerbostadshus och
gemensamhetslösningar.
SKR och Avfall Sverige har inkommit med ett remissvar på promemorian där
man förklarar problematiken som detta för med sig för kommunerna. I
samverkansgruppen där Knivsta, Håbo och Sigtuna deltar tillsammans med
Upplands-Bro så har Sigtuna och Håbo beslutat att skicka in egna remissvar
där man ställer sig bakom SKR och Avfall Sveriges yttrande.
Sigtuna och Håbo har skickat in likalydande skrivelser.
Sista datum för remissvar är 30e oktober 2020.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Tjänsteskrivelse daterad till 26 oktober 2020

•

Kontorets remissvar kring Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper.

•

SKR och Avfall Sveriges remissvar kring Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper.
Utdragsbestyrkande

6 (11)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att genom eget yttrande ställa sig bakom Avfall Sverige och SKR:s remissvar
kring kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
och utan särskilt riktad inbjudan även insända ett eget remissvar till
Regeringskansliet och Miljödepartementet enligt kontorets förslag.

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 med den
redaktionell ändringen att andra stycket ges följande lydelse:
”Upplands-Bro kommun vill även betona vikten av att berörda kommuner som
inför bostadsnära insamling av papper och förpackningar, får full ersättning av
producenterna för kostnader förknippade med den hushållsnära insamlingen
och dess införande. Ett samordnat ansvar gör det möjligt att få till stånd en
rationell insamling och hämtning.”
Catharina Andersson (S) yrkar även på följande tillägg:
”Om ansvaret för insamling av returpapper ändå skjuts över på kommunerna
anser vi det som önskvärt att kommunerna får det fulla ansvaret för insamling
av alla förpackningar ifrån såväl en- och tvåfamiljsbostäder som flerfamiljshus.
Detta ska också fortsättningsvis finansieras fullt ut av förpackningsindustrin
både vad gäller investeringar och drift.”
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Regeringskansliet
Miljödepartementet

Utdragsbestyrkande

7 (11)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 107

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Övriga frågor
Dnr TN 20/0109

Inga övriga frågor annonserades på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Rapporter

Temaärende: Dagvattenhantering och gröna dalen, Camilla Ranlund.
Permakultur, Johan Björklind Möllegård och Lina Bergkvist.
Avfallsrapport: Mikael Thelin.
•
•
•
•

Appen har nu publicerats, den 15 oktober. Den 18 oktober hade 644
personer i kommunen laddat ner appen.
Medborgare har hört av sig till kommunen gällande appen, och de är
över lag väldigt nöjda och kommer med bra förbättringsförslag som
kommunen tar med sig i den fortsatta utvecklingen av appen.
Ohlsson är igång.
Avtal skrivet med TMR som kommer köpa kommunens förpackningar
(inte glas) samt tidningar.

Gata, park, trafik: Therese Eriksson
•
•

•

Justerandes sign

Informerar om status gällande parkeringsplatser i centrala Kungsängen.
Framkomlighet Pettersbergsvägen. Bussar testkörde den 16 oktober.
Kommunen har tagit fram tre åtgärder för att öka framkomligheten.
o Plattrad vid brofundament
o Bredda vägen ca 1 m i kurvan från Mätarvägen
o Sätta betongstöd längs med stödmuren.
Marklov vändplan Mätarvägen. Byggnation troligen våren 2021.

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Delegationsbeslut

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Lokal trafikföreskrift om begränsning av hastighet på Pettersbergsvägen
Dnr TN 20/0001

2.

Delegationslista Flytt av fordon augusti 2020
Dnr TN 20/0001

3.

Fullmakt för genomförande av upphandling
Dnr TN 20/0438

4.

Delegationslista parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2020-09-01 - 202009-30
Dnr TN 20/0001

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Sammanträdesdatum:

2020-10-26

Anmälningar

Nämnden beslutar att lägga anmälningar till handlingarna.
1.

Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för namngivning i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 20/0373

Utdragsbestyrkande
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