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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Svar på medborgarförslag angående 
namnändring av rondellen vid Norrboda 

 Dnr TN 18/0233 

Beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 17 maj 2018 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande 
Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen samt på nuvarande 
Pettersbergsvägen till Norrbodavägen. 

Det finns sedan tidigare ett beslut om att en ny rondell som ska byggas nordöst 
om den nuvarande Pettersbergsrondellen ska ha namnet Norrbodarondellen.  
Det finns adresser både längs Pettersbergsvägen och Norrbodavägen på vilka 
det idag är fler än 470 personer folkbokförda. 
 
Namnberedningen anser det därför inte tillräckligt motiverat att genomföra 
dessa namnändringar. 
 

Beslutsunderlag

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  

• Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2018 
 
• Protokollsutdrag Kommunfulläktiga 13 juni 2018, beslut § 87 

• Medborgarförslag inkommit den 9 april 2018 
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§ 12 Nya taxor och regler för 
Nyttoparkeringstillstånd i Upplands Bro 
kommun 

 Dnr TN 19/0058 

Beslut 
Tekniska nämnden återremitterar ärendet med uppdrag att ta fram en mer 
relevant jämförelse mellan Upplands-Bro kommun och andra kommuner samt 
en redovisning av parkeringsavgifterna i dessa kommuner. 

Sammanfattning 
För Nyttoparkeringstillstånd gäller vissa regler och en avgift ska tas ut enligt 
beslut av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2006. Avgiften för närvarande 
är 1000 kr per år. Enligt beslut i Kommunfullmäktige, Kf §79 uppdrogs till 
Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, att besluta om taxa för 
Nyttoparkeringstillstånd enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Parkeringstillståndet för nyttotrafik innebär ett generellt undantag från 
bestämmelser om visst slag av fordonsuppställning på gatumark. Det är avsett 
endast för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet 
nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det är således inte avsett för 
enskild person att utnyttja kortet för parkering.  

Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket 
vilket omfattar nya parkeringsregler i centrala Kungsängen. Parkeringspaketet 
innebär bland annat att kommunen inför parkeringsförbud på gator vars bredd 
gör det olämpligt med gatuparkering samt avgiftsbelägger parkering för att öka 
tillgängligheten på parkeringsplatser.  

Efter införandet av parkeringspaketet i Kungsängen, har det kommit många 
synpunkter om parkeringstillstånd från näringsidkare och serviceföretag. De 
anser att det är ologiskt att betala parkeringsavgift när man redan har betalt 
avgift för ett Nyttoparkeringskort. I beslutet om parkeringspaketet framgår inte 
hur kommunen avser hantera parkeringstillstånd efter införandet av 
parkeringsavgifter på parkeringsplatserna i centrala Kungsängen.   
Erfarenhet visar att systemet med nyttokort fungerar väl och att det underlättar 
innehavarens yrkesmässiga verksamhet. 

Omkringliggande kommuner, Järfälla, Håbo, Upplands-Väsby och Sigtuna har 
inte nyttoparkeringstillstånd. Jämförelse med andra kommuner med 
avgiftsbelagd parkering har gjorts enligt bilaga 3. 

2017 har 38 stycken ansökt och fått beviljat nyttoparkeringstillstånd. Antalet 
2018 var 33 stycken. Näringsidkare som använder tillstånden är bl.a. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

kommunens intern service, bilpoolsbilar, socialkontoret, hemtjänst, 
närsjukvård, arbetsmarknadsenheten, grannstödsbilar. 

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslaget att 
nyttoparkeringstillstånd antas med nya regler enligt bilaga 1 och nya taxor 
enligt bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 02 februari 

2019  

• Kommunstyrelsens beslut, daterad den 15 mars 2006, Ks §55  
• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 19 oktober 2006, Kf §79  

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya taxor och 

regler för nyttoparkeringskort. 

2. Nya taxor och regler träder i kraft den 1 juni 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) föreslår: 

Tekniska nämnden återremitterar ärendet med uppdrag att ta fram en mer 
relevant jämförelse mellan Upplands-Bro kommun och andra kommuner samt 
en redovisning av parkeringsavgifterna i dessa kommuner. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett beslag till beslut, Catharina 
Anderssons (S) återremissyrkande och frågar nämnden om de kan besluta 
enligt detta. Han finner bifall.  

 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
• Kommunfullmäktige  
• Tekniska avdelningen 
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§ 13 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 
 Dnr TN 19/0029 

Beslut 
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 som underlag för beslut 

om kommande investeringar med redaktionell förändring att 
prioriteringsordning i tabell och löptext ska stämma överens med 
varandra. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program 
för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt 
att programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har Tekniska 
avdelningen på ett liknande sätt arbetat med tillgänglighetsfrågor i ett program 
som uppdaterats årligen. För att få en bättre helhetssyn över de trafikprojekten 
som planeras slogs de år 2014 ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 
antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa programmet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2019 

• Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 med bilagor 

Förslag till beslut 
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 som underlag för beslut 

om kommande investeringar. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 2019. 
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Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med redaktionell 
förändring att prioriteringsordning i tabell och löptext ska stämma överens med 
varandra. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag.   

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, bifall till kontorets förslag 
med redaktionell förändring, och frågar nämnden om man kan besluta enligt 
detta. Han finner bifall. 

 

Beslutet skickas till: 

 
• Kommunstyrelsen 
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§ 14 Medborgarförslag angående 
pulkabacke på markytan vid 
Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen 

 Dnr TN 17/0377 

Beslut  
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 7 november 2017 fick kommunen in ett medborgarförslag om att göra en 
pulkabacke på markytan vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen. 
Samhällsbyggnadskontoret anser det olämpligt att anlägga en pulkabacke på 
föreslagen plats, eftersom pulkabacken skulle leda rakt ut i en högtrafikerad 
korsning. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 4 februari 

2019 

• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 22 november 2017 

• Medborgarförslag inkommet den 7 november 2017 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

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

Beslutet skickas till:  

• Kommunfullmäktige 
• Förslagsställaren 
• Akt 
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§ 15 Svar på medborgarförslag angående 
ökad insyn och öppenhet runt 
parkeringen i Bro centrum 

 Dnr TN 18/0078 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 30 januari 2018 inkom ett medborgarförslag angående ökad insyn och 
öppenhet runt parkeringen i Bro centrum. Tekniska avdelningen har under 
2017 och 2018 gjort flera trygghetshöjande åtgärder för att göra Bro centrum 
ljusare och öppnare. Arbetet har skett i samarbete med Upplands-Brohus och 
Polisen samt övriga avdelningar på kommunen som arbetar med 
trygghetsfrågor. De åtgärder som genomförts är bland annat förstärkt belysning 
på parkeringen, Norrgrindsvägen och gångtunnlar, träd har beskurits och fälts, 
röjning av siktskymmande vegetation samt målning i tunnlar för att minska 
klotter och skapa ökad trygghet. Fler trygghetshöjande åtgärder samt 
utveckling av Bro centrum kommer att fortsätta under 2019. Tekniska 
avdelningen tar med sig förslaget om flaggstänger vid parkeringen i det 
kommande arbetet.  

I kommunen arbetas det med att få ökad bevakning i Bro centrum bland annat 
med ökad närvaro av väktare och poliser samt tillstånd för 
övervakningskameror. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 14 februari 2018 

• Inkommet medborgarförslag den 30 januari 2018 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 
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Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
• Akt 
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§ 16 Medborgarförslag angående mer 
belysning vid parkeringen i Bro centrum 

 Dnr TN 18/0079 

Beslut  
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att 
Samhällsbyggnadskontoret har utfört åtgärder i syfte att göra platsen ljusare 
och öppnare. 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag om förstärkt belysning vid parkeringen i Bro centrum 
inkom den 30 januari 2018. 
Under 2018 förstärktes belysningen på parkeringen för att öka tryggheten på 
parkeringen i Bro Centrum. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019 

• Medborgarförslaget som inkom den 30 januari 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att 
Samhällsbyggnadskontoret har utfört åtgärder i syfte att göra platsen ljusare 
och öppnare. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till:  

• Akt 
• Förslagsställare 
• Tekniska avdelningen 
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§ 17 Svar på medborgarförslag om att bygga 
en hundrastgård i norra Brunna 

 Dnr TN 18/0080 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga en hundrastgård i norra 

Brunna. 
2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 30 januari 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna. Tekniska nämnden tackar för förslaget. 

Förslagsställaren anser att det bör finnas en hundrastgård i Brunna för att det är 
för långt att gå till den som ligger i Tibble. Förslagsställaren ger även förslag 
på platser för ändamålet. Det gäller Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen där det 
finns en övergiven fotbollsplan, i parken mellan Gånglåtsvägen och 
Spelmansvägen samt i gröna dalen.  

Tekniska avdelningen har inventerat de föreslagna platserna och anser att ingen 
av dessa är lämpliga för en hundrastgård. Detta för att: 

1. Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen: Den föreslagna ytan ligger för nära 
bebyggelse för att vara lämplig för en hundrastgård. 

2. I parken mellan Gånglåtsvägen och Spelmanvägen: Den föreslagna ytan 
ligger för nära bebyggelse för att vara lämplig för en hundrastgård. 

3. Gröna dalen (norra delen): Kommunen äger inte marken i norra delarna 
av Gröna dalen. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 14 februari 2018 

• Inkommet medborgarförslag den 30 januari 2018 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga en hundrastgård i norra 

Brunna. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 
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Yrkande 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
• Akt 
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§ 18 Svar på medborgarförslag om att bygga 
två hundrastgårdar vid Strandvägen i 
Kungsängen 

 Dnr TN 18/0367 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga två hundrastgårdar vid 

Strandvägen.  
2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 4 april 2018 fick kommunen in ett medborgarförslag om att bygga två 
hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 17 oktober 2018 

• Inkommet medborgarförslag den 4 april 2018 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga två hundrastgårdar vid 

Strandvägen.  

2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
• Akt 
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§ 19 Svar på medborgarförslag om att införa 
betalparkering vid 
Fjärilstigen/Finnstastigen 

 Dnr TN 18/0131 

Beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 23 februari 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen skulle ta 
betalt för att parkera på parkeringen som ligger mellan Finnstastigen och 
Fjärilsstigen. 

Parkeringsavgift är främst ett styrmedel för att få en högre omsättning och 
därmed ökad tillgänglighet på parkeringen. Kommunen får endast ta ut 
parkeringsavgift på allmän plats för trafikens ordnande. Det som anges i 
förslaget är inte tillräckliga motiv för att införa avgift på platsen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2019 

• Medborgarförslag inkommet den 23 februari 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Yrkande 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren  
• Kommunfullmäktige 
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§ 20 Svar på medborgarförslag angående 
väderskydd och bänkar i Norrboda 

 Dnr TN 17/0375 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 20 november 2017 fick kommunen ett medborgarförslag om att placera ut 
väderskydd och bänkar i Norrbodaområdet. Förslagsställaren önskade även 
prioriterad snöröjning på gång- och cykelvägen från Hallonvägens 
busshållplats upp till nya COOP. Gång- och cykelvägen är redan idag 
prioriterad för vinterväghållning och andelen bänkar i området uppfyller 
kommunens standard.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

• Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 22 november 2017 

• Inkommet medborgarförslag den 20 november 2017 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
• Akt 

 
  



  PROTOKOLL 17 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Verksamhetsberättelse Tekniska 
nämnden 2018 

 Dnr TN 19/0002 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 för 
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra 
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2018. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2018. Uppföljningen av nämndens politiska mål 
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 
skattefinansierade delarna visar ett underskott på -3 428 kr, vilket i huvudsak 
beror på saker som verksamheten inte råder över såsom lägre intäkter avseende 
parkeringsintäkter, kostnader för snöröjning och ökade kostnader för belysning 
och beläggning bland annat orsakade av temperaturväxlingarna som en följd av 
klimatförändringarna.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i 
bra balans. 

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 

• Förslag till Verksamhetsberättelse 2018 för Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 för 
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra 
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2018.  
 
  



  PROTOKOLL 18 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 19 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Omfördelning av investeringsmedel 
från 2018 till 2019 

 Dnr TN 19/0060 

Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2019 års investeringsmedel enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag under förutsättning att 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen verksamhetsberättelse.  

Sammanfattning 
Tekniska nämnden tog 13 februari 2019 beslut om att anta förslag till 
nämndbudget 2019. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar 
investeringsbudgeten, framgår det att utfallet av investeringsbudgeten 2018 och 
ombudgetering till 2019 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart. I 
samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel från 
2018 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt, 
dels en omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att fördela”. 
Enligt delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott besluta hur 
och när ”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till omfördelning grundar 
sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller förutsättningar som 
ändrats under genomförandet. Även inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten VA förslås omfördelningar av investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 

• Verksamhetsberättelse 2018 för Tekniska nämnden 

• Nämndbudget 2019 – Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2019 års investeringsmedel enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag under förutsättning att 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen verksamhetsberättelse. 

 
 
  



  PROTOKOLL 20 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Övriga frågor 
 Dnr TN 19/0074 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har bestämt att punkten Övriga frågor ska finnas med på 
dagordningen 

Catharina Andersson (S) önskar ett förtydligande angående ägarskapet av 
Femstenavägen och Hjärtstenavägen. Detta på grund av uppkomna frågor om 
varför gatubelysningen på dessa vägar är släckta.  

Enhetschef, Therese Eriksson, svarar: 

Vägarna ägs inte av kommunen och därför är inte belysningen kommunens 
ansvar. 

Kjell A Johansson (V) ställer fråga om beslut har fattats kring installation av 
solceller på Kungsängens IP. 

Enhetschef, Therese Eriksson, svarar: 

Frågan om installation är inte en fråga för Tekniska nämnden utan hör till 
Kultur- och fritidsnämnden.  

 

 
  



  PROTOKOLL 21 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Rapporter 
   

Beslut 
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. 
 

Temaärende  

• Mats Rüdén redogör för arbetet med Trafik- och 
tillgänlighetsprogrammet, 

• Sara Bergkvist redogör för hur arbetet med snöröjning bedrivs i 
kommunen.  

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

• Projektering av VA till Tjusta har påbörjats och de första mötena med 
markägarna har ägt rum. Planering pågår för etapp 2, förslag kommer 
att presenteras under våren.  

• Invigning av hundrastplats i Lillsjön-Örnässjön. Det var ett privat 
initiativ men kommunen ska uppföra sittplatser och papperskorgar på 
platsen. 

• Kommunkartan har uppdaterats med nya funktioner. Nu finns det 
möjlighet att se historiska kartor samt att jämföra äldre flygbilder med 
nutida flygbilder.  

• Plan för regional vattenförsörjningsplan. Det finns två vattentäkter i 
kommunen som är utpekade som prioriterade. Ställningstaganden ska 
göras kring hur bygglov och andra aktiviteter kring dessa ska hanteras.  

• Parkeringsutredning och trafiknätsanalyser har gjort för Bro med 
utgångspunkt för hur trafikläget kan se ut 2030 och 2040. Detta har 
skett i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

• Förslag till detaljplan för Köpmanvägen ska ställas ut.   

 

 
  



  PROTOKOLL 22 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Delegationsbeslut 
   

Inga delegationsbeslut förelåg.  
 

 
  



  PROTOKOLL 23 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2019-03-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Anmälningar 
 

 Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 
1. Delegationsbeslut  p-tillstånd 2019-01-01-2019-01-31 

 Dnr TN 19/0001 
  

2. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak, januari 2019 
 Dnr TN 19/0001 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 2 – Medborgarförslag om att anlägga en 
gång- och cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs 
 Dnr TN 19/0069 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 3 – Medborgarförslag om att anlägga 
blomsterängar 
 Dnr TN 19/0070 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 4 – Medborgarförslag om att göra om del 
av Gamla Enköpingsvägen till en bygata med lägre hastighet 
 Dnr TN 19/0071 
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