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§ 1 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter, samt 
val av ledamöter 

 Dnr TN 19/0041 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott för 

mandatperioden 2019–2022. 

2. Tekniska nämnden fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till 3. 

3. Till ledamöter i Tekniska nämndens arbetsutskott utses Marcus Sköld 

(M), Karl-Erik Lindholm (KD), och Catharina Andersson (S). 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden vill utse ett arbetsutskott för mandatperioden 2019–2022. 

Därför behöver beslut om detta tas, samt om dess storlek, och val av ledamöter 

genomföras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott för 

mandatperioden 2019–2022. 

2. Tekniska nämnden fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till 3. 

3. Till ledamöter i Tekniska nämndens arbetsutskott utses Tekniska 

nämndens presidium. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår att presidiemedlemmarna ska anges vid namn 

i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

 Valda ledamöter 
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§ 2 Inrättande av beredning för Tekniska 
nämnden, fastställande av antal 
ledamöter, samt val av ledamöter 

 Dnr TN 19/0042 

Beslut 

1. Till att ingå i beredningen för tekniska nämnden utses presidiet samt en 

representant från respektive kvarvarande parti. 

2. I det fall att utsedd representant är frånvarande har denne rätt att skicka 

annan representant från partiet och som ingår i tekniska nämnden. 

3. Att ingå i beredningen utses: 

Marcus Sköld (M), Karl-Erik Lindholm (KD), Catharina Andersson 

(S), Sören Fridman (L), Per Lindahl (C), Kjell A Johansson (V), Börje 

Svensson (SD) och Tilman D. Thulesius (MP) 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden vill utse en beredning för mandatperioden 2019–2022. 

Därför behöver beslut om detta tas, samt om dess storlek, och val av ledamöter 

genomföras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2019 

Förslag till beslut 

1. Till att ingå i beredningen för tekniska nämnden utses presidiet samt en 

representant från respektive kvarvarande parti. 

2. I det fall att utsedd representant är frånvarande har denne rätt att skicka 

annan representant från partiet och som ingår i tekniska nämnden. 

3. Att ingå i beredningen utses: 

Marcus Sköld (M), Karl-Erik Lindholm (KD), Catharina Andersson 

(S), XX (L), XX (C), XX (V), XX (SD) och XX (MP) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) föreslår Marcus Sköld (M), Karl-Erik Lindholm (KD), 

Sören Fridman (L), och Per Lindahl (C).  

Catharina Andersson (S) föreslår Catharina Andersson (S) och Tilman D. 

Thulesius (MP) 
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Kjell A Johansson (V) föreslår Kjell A Johansson (V) 

Börje Svensson (SD) föreslår Börje Svensson (SD) 

Beslutet skickas till: 

 Valda ledamöter 
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§ 3 Budget 2019 Tekniska Nämnden 
 Dnr TN 19/0005 

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2019 i enlighet med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Särskilda uttalanden 

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Den 19 december 2018 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2019 med 

budgetramar för samtliga nämnder (KF § 182). 

Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 55 732 tkr för 2019 

(inklusive avskrivningskostnader och exklusive nämndens omkostnader). 

Jämfört med 2018 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 1 700 

tkr. 

Ramfördelningen förväntas täcka volymökningar inom gata, park, trafik samt 

GIS och mät, men ställer krav på fortsatta effektiviseringar inom 

verksamheterna. Under 2019 förväntas ärendevolymerna vara fortsatt stora 

inom samtliga verksamheter.  

Affärsverksamheterna inom Avfall samt Vatten och Avlopp är 

avgiftsfinansierade enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. 

Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 25 000 tkr för 2019. 

Fortsatt viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2018 § 182 – Budget 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslag till budget 2019 i enlighet med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Ekonomi 
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§ 4 Samordnad upphandling av 
avfallshämtning  

 Dnr TN 19/0031 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. förbereda för en samordnad upphandling tillsammans med 

kommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna avseende avfallshämtning från 

villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande 

avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till 

avfallshämtningen. 

2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland 

annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar 

och returpapper i fyrfackskärl från villor.  

3. ge Sigtuna Vatten & Renhållning AB i uppdrag att ta fram 

upphandlingsunderlag, utifrån gemensamt framtagna kriterier, inför 

genomförande och administration av de samordnade upphandlingarna 

avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport 

och behandling. 

4. Tekniska nämnden ska den 8 april besluta om kommunen ska ingå i en 

gemensam upphandling eller ej. I det fall kommunen ska ingå i 

upphandlingen ska nämnden då också besluta om 

upphandlingsunderlag inklusive kriterier för upphandlingen. 

5. I underlaget för det politiska beslutet den 8 april måste det bl.a. framgå 

av kriterierna: 

a. att abonnenternas valfrihet tryggas när det gäller val av bl.a. 

insamlingskärl 

b. vilken ersättning som FTI kommer att överföra till kommunen 

för den förpackningsnära insamlingen 

c. att upphandlingen ska möjliggöra att vi även i fortsättningen kan 

uppmuntra och premiera ett resurssnålt beteende 

d. formen för beslut om tilldelning 

e. plan för den gemensamma uppföljningen 

f. hur avfallshanteringen för fritidsfastigheter ska genomföras. 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och 

upphandling av kommande avtalsperiod behöver därför påbörjas. 

För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling föreslås i 

samarbete och samverkan att genomföra en samordnad upphandling av 
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avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling 

tillsammans med Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. 

En viktig utgångspunkt för samarbetet och upphandlingen är att planera för en 

fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper 

för villor.  

Konsekvensen av att inte medverka i den gemensamma upphandlingen innebär 

att Upplands-Bro kommun behöver genomföra en egen upphandling. 

Kommunen blir då en förhållandevis liten kund, vilket gör det svårt att hålla 

avfallstaxan på en rimlig nivå. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad till 21 januari 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. förbereda för en samordnad upphandling tillsammans med 

kommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna avseende avfallshämtning från 

villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande 

avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till 

avfallshämtningen. 

2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland 

annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar 

och returpapper i fyrfackskärl från villor.  

3. ge Sigtuna Vatten & Renhållning AB i uppdrag att ta fram 

upphandlingsunderlag, utifrån gemensamt framtagna kriterier, inför 

genomförande och administration av de samordnade upphandlingarna 

avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport 

och behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S föreslår 

”Socialdemokraterna föreslår att kontorets förslag bifalles samt kompletteras 

med nedanstående beslutspunkter: 

4. Tekniska nämnden ska den 8 april besluta om kommunen ska ingå i en 

gemensam upphandling eller ej. I det fall kommunen ska ingå i 

upphandlingen ska nämnden då också besluta om 

upphandlingsunderlag inklusive kriterier för upphandlingen. 

5. I underlaget för det politiska beslutet den 8 april måste det bl.a. framgå 

av kriterierna: 
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a. att abonnenternas valfrihet tryggas när det gäller val av bl.a. 

insamlingskärl 

b. vilken ersättning som FTI kommer att överföra till kommunen 

för den förpackningsnära insamlingen 

c. att upphandlingen ska möjliggöra att vi även i fortsättningen kan 

uppmuntra och premiera ett resurssnålt beteende 

d. formen för beslut om tilldelning  

e. plan för den gemensamma uppföljningen 

f. hur avfallshanteringen för fritidsfastigheter ska genomföras.” 

Yrkande 

Kjell A Johansson (V) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till 

beslut. 

Marcus Sköld (M), Karl-Erik Lindholm (KD), Sune Alsgren (M), och Jan-Erik 

Tärnström (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om det kan vara 

nämndens beslut. Han finner bifall. 
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§ 5 Tillägg och ändring i VA-taxa 
 Dnr TN 19/0023 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa 

för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och 

kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1, 

undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.  

För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk 

föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3 

Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och 

miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök. 

Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av 

att avgift för byggvatten även regleras i 13.4. 

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga 

paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare, 

mätarbrunn, bokat besök eller enhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 

 Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019. 
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Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning antas. 

2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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§ 6 Yttrande avseende förslag till detaljplan 
och miljökonsekvensbeskrivning för 
Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), 
nr 1505, Bro 

 Dnr TN 18/0387 

Beslut 

1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterat den 21 januari 2019. 

2. Beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att förslag till detaljplan och 

miljökonsekvensbeskrivning för Säbyholm (del av 5:1 m.fl.), nr 15015, Bro 

enligt regler för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS 

2010:900 ska sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 21 januari 2019. 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterat den 21 januari 2019. 

2. Beslutet ska justeras omedelbart. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  
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§ 7 Övriga frågor 

Rolf Ringstrand (SD) ställer fråga om Problem vid avfarts- och 

påfartsramperna från E18 till Granhammarsvägen och vilka åtgärder som 

planeras. 

Samhällsbyggnadschef, Mathias Rantanen, svarar: 

Åtgärder kommer att genomföras. Nya rondeller ska byggas vid av- och 

påfartsvägarna, ny gång- och cykelväg ska anläggas samt andra åtgärder utmed 

Granhammarsvägen. Planerade åtgärder hanteras av mark- och 

exploateringsavdelningen under kommunstyrelsen. Efter anläggning och 

godkänd besiktning överlåts driften till Tekniska avdelningen. 

Upphandling av åtgärderna utförs under våren 2019. Efter att entreprenadavtal 

tecknats så kommer byggtiden löpa under ca ett år. 
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§ 8 Rapporter 

Beslut 

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 

   

Temaärende 

 Jörgen Leander och Henrik Säfvestad, från miljö- och avfallsbyrån, 

redogör för arbetet med samordnad upphandling av nytt 

insamlingssystem för matavfall, förpackningar, och returpapper i Håbo, 

Knivsta, Sigtuna, och Upplands-Bro. 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

 Det finns en ny regional vattenförsörjningsplan. Denna kommer att 

behandlas i Samhällsbyggnadsutskottet. Den syftar till att säkerställa 

dricksvattenförsörjning i Stockholmsregionen, särskilt med tanke på 

den situation som uppstod i maj 2018. 

 Samhällsbyggnadsutskottet har satt en arbetsordning som innebär att 

planärenden kommer att behandlas där. 

 Invigning på lördag den 16 februari av hundrastgård vid Lillsjön. 
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§ 9 Delegationsbeslut 

Beslut 

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 

1. Förordnande av parkeringsvakt   

2. Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, december 2018   

3. Delegationsbeslut p-tillstånd 2018-12-01- 2018-12-31   

4. Delegationsbeslut Tilldelning belysningsentreprenad   

5. Lokala trafikföreskrifter om parkering på Furuhällsplan   

6. Tilldelningsbeslut belysningsentreprenad   

 

  



  PROTOKOLL 16 (16)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-02-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Anmälningar 

Beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 167 - Fastställande av antal ledamöter i 

tekniska nämnden, KS 18/0472 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 169 - Inrättande av äldre- och 

omsorgsnämnd samt antagande av reglemente för äldre- och 

omsorgsnämnd 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 170 - Inrättande av gymnasie- och 

arbetslivsnämnd samt antagande av reglemente för gymnasie- och 

arbetslivsnämnd 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Val av ledamöter och ersättare i 

tekniska nämnden 2019-2022 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 182 -Budget 2019   

6. Kommunfullmäktiges beslut § 183 - Avfallsplan 2019-2023 för Upplands-

Bro kommun 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 184 - Revidering av avfallsföreskrifter för 

Upplands-Bro kommun 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 162 - Medborgarförslag angående att införa 

Grön rutt för post- och avfallshantering i kommunen 
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