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

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-09-24 

Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-01 Datum för anslagsnedtagande: 
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Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 
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 .....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Gemaket, 2018-09-24, kl. 15:00 – 16:05 
Ajournering kl. 15:45 – 15:55 

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Catharina Andersson (S), ordförande 

Tilman D. Thulesius (MP), 1:a vice 
ordförande 
Marcus Sköld (M), 2:e vice ordförande 
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Lisbeth Waern (M) 

Ingemar Hägg (L) 
Harry Holmström (S) 
Per Lindahl (C) 
Linnea Nilsson (S) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Jan-Erik Tärnström (M) 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Sekreterare 
Olle Nykvist, kommunsekreterare 
Ida Brännström, Teknisk chef 
Sara Bergkvist, Drifttekniker, § 50 
Olof Meiton, GIS-ingenjör, § 50 
Linda Edgren, Tf Teknisk chef, §§ 46 – 48, 50 
Sven-Olof Näslund, Tf Samhällsbyggnadschef 
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§ 44 Avfallsplan 2019-2023 
 Dnr TN 16/0132 

Beslut 
Ärendet utgår från dagordningen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 
Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som 
gick vidare till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §67) avfallsplanen 
tillsammans med avfallsföreskrifter till Tekniska nämnden för ytterligare 
belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018–08–27 
• Ny avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun 
• Avfallsplan 2007–2012 antagen av kommunfullmäktige den 21 

november 2007 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden fastställer avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro 
kommun. Kommunstyrelsen föreslås fastställa densamma. Avfallsplanen 
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 45 Revidering av avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr TN 17/0147 

Beslut 
Ärendet utgår från dagordningen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under 
2017 enligt krav i miljöbalken. 

Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §2) reviderade 
avfallsföreskrifterna som gick vidare till Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §67) dokumentet till 
Tekniska nämnden för ytterligare belysning av en del av förslagen och dess 
konsekvenser som nedan bemöts under rubriken ”Ärendet”. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018–08–27 
2. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
3. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 

kommunfullmäktige 2013-12-18.  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden fastställer avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa detsamma. Avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun beslutas sedan av Kommunfullmäktige och träder i 
kraft 1 januari 2019. 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 46 Omfördelning av investeringsmedel 
från gatubelysning till beläggning 2018 

 Dnr TN 18/0162 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2018-års investeringsmedel för 
gatubelysning och beläggning enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden tog 18 december 2017 beslut om att anta förslag till 
nämndbudget 2018. Budgeten för investeringsprojekt 2018 rörande 
Gatubelysning uppgår till 7 000 000 kr och Beläggning uppgår till 5 000 000 
kr. Tekniska avdelningen föreslår nu att omfördela 2 000 000 kr från belysning 
till beläggning för 2018.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 juni 2018 

• Nämndbudget 2018 – Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2018-års investeringsmedel för 
gatubelysning och beläggning enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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

Beslutet skickas till: 

• Gatuingenjör 
• Ekonomistaben 
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§ 47 Budgetförslag nämnd år 2019  
 Dnr TN 18/0280 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar överlämna nämndbudgetförslaget 2019 till 
Kommunstyrelsen inför den fortsatta budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Den 30 maj 2018 beslutade Kommunstyrelsen (KS § 105) om ett 
budgetdirektiv för 2019 med preliminära budgetramar för samtliga nämnder. 
Utifrån budgetdirektivet ska nämnderna ta fram och lämna ett förslag till 
budget och verksamhetsplan för 2019. 
Tekniska nämnden har tilldelats en preliminär budgetram på 38 196 tkr för år 
2019. Det är ett tillskott med 1 700 tkr jämfört med år 2018. Den tilldelade 
preliminära investeringsramen uppgår till 25 000 tkr. I redovisad 
driftbudgetram i rapporten är kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och räntor) 
medräknade. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är nämndens verksamhet inryms i 
budgetramen för 2019 genom omprioriteringar och effektiviseringar. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2018 

• Budgetdirektiv med preliminära budgetramar 30 maj 2018 (KS §105 
2018-05-30) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar överlämna nämndbudgetförslaget 2019 till 
Kommunstyrelsen inför den fortsatta budgetberedningen. 

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

Särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M), Sören Fridman (L), Lisbeth Waern (M) meddelar att de inte 
deltar i beslutet. Katarina Olofsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 
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§ 48 Revidering av sammanträdestider för 
Tekniska nämnden 2018 

 Dnr TN 17/0249 

Beslut 
Tekniska nämnden flyttar beredning från den 22 oktober kl. 9:00 till den 23 
oktober kl. 14.30. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden behöver flytta sin beredning i oktober. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden flyttar beredning från den 22 oktober till den 23 oktober. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Tekniska nämndens beredning. 
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§ 49 Delårsrapport augusti 2018 Tekniska 
nämnden 

 Dnr TN 18/0291 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner delårsrapport augusti 2018 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en delårsrapport per 31 augusti med 
helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad till 17 september 

2018 

• Verksamhetsrapport augusti 2018 för Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner delårsrapport augusti 2018 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen. 

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

Särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M), Sören Fridman (L), Lisbeth Waern (M) meddelar att de inte 
deltar i beslutet. Katarina Olofsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 50 Rapporter 
 

Beslut 
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 

Kontorschefens rapporter 

Sara Bergkvist informerar om: 

• Arbetet med planterande av träd i Äppelparken i Finnsta med 
landskapsträd för varje landskap. 

• Att sommarjobbare har genomfört inventeringsarbeten. Sommarjobbare 
har även hjälpt till med medborgarialoger exempelvis vid 
hundrastgården i Kungsängen och rekreaktionsytor.  

• Nya planteringsytor och inspirationsbilder till planteringar i projekt 
Sandhagsrondellen. 

• Hur arbetet under sommaren påverkats av omväxlande extremväder. 
Den extrema torkan har påverkat gräsklippning och underhåll. Torkan 
innebär även att det finns många träd som kommer att dö. Kommunen 
har även spärrat av grillplatser för att respektera eldningsförbud när det 
var aktuellt. 

• Delar av kommunens trygghetsarbete. Tre trygghetsinventeringar har 
genomförts i Brunna, Kungsängen, Tibble. Sara presenterar även några 
åtgärder som är resultatet av inventeringen. Ett trygghetsprojekt i 
samarbete med Fryshuset och Broskolan har resulterat i att tre tunnlar 
har målats om efter inspiration av elever.  

Olof Meiton informerar om: 

• Den nyetablerade Drömparken som nyligen invigdes. Parken är 
uppskattad. Det finns några ytterligare åtgärder som kommer att 
utföras. Han besvarade även en tidigare fråga från nämnden om 
rengöring under studsmattor. 

• Ett projekt med nya och förbättrade ridstigar i naturreservatet vid 
Örnäs.  

Ida Brännström informerar nämnden om: 

• Mathias Rantanen kommer tillbaka från sin planerade sjukskrivning den 
1 oktober.  

• Det finns planer för gång och cykelvägar över av- och påfarter till E18. 
Nämnden uppdateras även om att projektet med en tunnel under E18 
står inför komplikationer med grundvatten, nämnden uppdateras vid ny 
information. 

• Kommunen har anlitat entreprenörer för att kontrollmäta bärighet på 
klass 1 vägar i kommunen. 
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• Resultatet av ett projekt som sommarjobbare i kommunen har 
genomfört genom dialog med besökare vid Kretsloppscentralerna efter 
att vi tagit över driften av dem i egen regi. 
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§ 51 Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna. 

1. Delegationsbeslut offentlig plats 2018-01-01 -- 2018-05-31   

2. Tillförordnad samhällsbyggnadschef   

3. Utse dataskyddsombud   

4. Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på del av Kaktusvägen   

5. Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på del av Kaktusvägen 
(underskrivet) 

  

6. Förlängning av ramavtal - tekniska konsulter   

7. Avtal - konsultstöd   

8. Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, juni 2018   

9. Lokal trafikföreskrift om parkering på Vulkanvägen   

10. Lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att parkera fordon inom 
Norrboda 

  

11. Bostadsanpassningsbidrag, juli 2018   

12. Bostadsanpassningsbidrag, augusti 2018   
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§ 52 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 88- Förslag till markstrategi    

2. Kommunfullmäktiges beslut § 89 -Förslag till VA-plan och VA-policy    

3. Kommunfullmäktiges beslut § 91 - Delårsrapport januari-april 2018 med 
helårsprognos  

  

4. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse   

5. Kommunstyrelsens beslut § 106 - Riktlinjer för blomlådor på kommunala 
gator 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 105 - Budgetdirektiv 2019   

7. Kommunstyrelsens beslut § 99 - Beställning förstudie ombyggnad 
Furuhällshuset 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 98 - Lokalresursplan 2018-2022   

9. Delegationsbeslut p-tillstånd 2018-05-23 - 2018-08-28   
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