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§ 51 Revidering av Tekniska nämndens 
delegationsförteckning 

 Dnr TN 19/0064 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ersätta gällande delegationsförteckning med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny delegationsordning med 

redaktionella ändringar.  

Sammanfattning 

Som ett led i arbetet med att underhålla de styrande dokumenten har 

Samhällsbyggnadskontoret sett över Tekniska nämndens 

delegationsförteckning. I förslag till ny delegationsordning har kontoret infört 

flera förändringar i syfte att harmonisera kommunens författningssamling, följa 

gällande lagstiftning samt komplettera, förtydliga och stryka delegation efter 

behov i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse TN 19/0064 28 maj 2019 

 Förslag till Tekniska nämndens delegationsordning 

 Tekniska nämndens delegationsförteckning 3.4. U04 Antagen av 

Tekniska nämnden den 18 juni 2018, TN § 40 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ersätta gällande delegationsförteckning med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny delegationsordning. 

Yrkande 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadskontorets förslag med 

redaktionella förändringar. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Samhällsbyggnadskontorets förslag 

med redaktionella förändringar. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Kommunledningskontoret 
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§ 52 Trafiklekplats 
 Dnr TN 19/0208 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar om att en trafiklekplats ska byggas i Målarparken i 

Bro. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har i budget 2019 ett utpekat projekt för reinvestering av 

lekplatser som innefattar inköp och reinvestering av ny lekplatsutrustning på 

befintliga lekplatser samt investering i nya rekreationsytor. Tekniska 

avdelningen har identifierat olika åtgärder som kommer vara kopplade till 

projektet, varav en är en trafiklekplats i Målarparken i Bro.  

Målarparken ligger i gamla Bro mellan Målarvägen och Murarvägen. Parken är 

relativt stor med en öppen gräsyta, en gammal basketplan och en mindre 

lekplats.  

I tekniska avdelningens arbete med trygghetsfrågor har Målarparken pekats ut 

som ett åtgärdsområde för ökad trygghet. Den gamla asfalterade basketplanen 

som finns i Målarparken går inte att använda som den är tänkt och ytan ger ett 

dåligt intryck till parken. Tekniska avdelningen ser därför ett behov av att göra 

något med denna och föreslår därför en trafiklekplats där delar av befintlig 

asfaltsyta kan användas till detta ändamål.  

En trafiklekplats är även något som främjar ”säker skolväg”. Tanken med 

lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt lära sig 

trafikregler.  

En avstämning har skett med översiktlig planering angående placeringen av 

trafiklekplatsen med anledning av den fördjupade översiktsplanen. Ur 

barnperspektiv och stadsplaneringsperspektiv ser översiktlig planering att 

placeringen för lekplatsen i Bro är mycket bra. I den fördjupade 

översiktsplanen stämmer platsen väl överens med de stråk och målpunkter som 

kommer föreslås ska utvecklas vidare samt att det är en mycket bra plats för en 

trafiklekplats ur ett barnperspektiv och stadsplaneringsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

 Budget 2019 Tekniska nämnden, daterad 18 januari 2019. Beslutad i 

Tekniska nämnden den 13 februari 2019. 
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Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar om att en trafiklekplats ska byggas i Målarparken i 

Bro. 

Yrkande:  

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

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

Beslutet skickas till: 

 Akt 
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§ 53 Revidering av avfallstaxan 
 Dnr TN 19/0197 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 

avfallstaxan enligt förslag från Samhällsbyggnadskontoret med redaktionella 

ändringar. Beslutet gäller från och med den 1 november 2019.  

Sammanfattning 

Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall 

från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall 

under sommarsäsongen samt mindre justeringar i taxans struktur och i en del 

avgifter. 

 

Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar 

behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller 

från 1 januari 2019 har genomförts, införande av matavfallsinsamling i hela 

kommunen har genomförts samt en del nya upphandlingar som påverkar 

avfallstaxa har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya 

omständigheter behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från 

Mälaröarna med båt ska ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. 

Vid upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen ska 

det finnas möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot 

avgift. 

Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt 

textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och 

tydlighet. 

Beslutsunderlag 

 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013. 

 Förslag till reviderade avfallstaxa 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 

avfallstaxan enligt förslag från Samhällsbyggnadskontoret.  
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Yrkande 

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

redaktionella ändringar.  

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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§ 54 Svar på regionala principer för 
återvinningscentraler i Stockholms län 

 Dnr TN 19/0215 

Beslut 

Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om regionala principer för 

återvinningscentraler i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Storsthlm har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att skapa fri rörlighet för 

länets medborgare till länets alla ÅVC-er. Bakgrunden till 

rekommendationerna är en frågeställning som varit aktuell i nästan 10 år. Det 

handlar i huvudsak om tre principer:  

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler 

(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda. 

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att 

kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar 

avfallskollektiven på ett rättvisande sätt. 

3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, 

sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar med mera på 

ett enhetligt sätt. 

 

I detta skede har Stockholms läns alla kommuner fått i uppdrag att svara på 

rekommendationerna innan 31 augusti 2019. Resultatet av dessa svar kommer 

att mynna ut i ett arbete för att hitta system och lösningar för att genomföra 

dessa principer.  

Beslutsunderlag 

 Regionala principer i samverkan ÅVC.pdf 

 Tjänsteskrivelse Svar på regionala principer för återvinningscentraler i 

Stockholms län TN 19/0215 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om regionala principer för 

återvinningscentraler i Stockholms län. 
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Yrkande:  

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

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

Beslutet skickas till: 

 Storsthlm: registrator@storsthlm.se 

 Kommunstyrelsen 
  

mailto:registrator@storsthlm.se
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§ 55 Beslut om fortsatt arbete enligt 
projektplan inför införande av ny 
avfallsinsamling 

 Dnr TN 19/0209 

Beslut 

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta vidare 

enligt Projektplan implementering fyrfack daterad 10 juni 2019 kring 

upphandlingen och införande av fyrfacks systemet med följande tillägg:  

 att nämnden som en stående punkt på kommande sammanträden tar upp 

genomförandeplanen för beslut om revidering.  

 att kontoret till nämndens sammanträde den 23 september 2019 

framlägger förslag till kommunikations och informationsplan på vad, 

hur och när förändringarna ska kommuniceras med abonnenterna.  

Förslaget ska även belysa hur ex. hemtjänsten kommer att vara 

behjälplig med att tillgodose sina hemtjänsttagares behov. 

 att begära hos Kommunstyrelsen att tillsammans med Tekniska 

nämnden göra en genomgång av berörda detaljplaner där nödvändiga 

förändringar kan behövas för genomförandet av avfallsinsamlingen och 

vill samtidigt poängtera för Kommunstyrelsen att hänsyn tas i 

kommande detaljplaner. 

 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade den 8 april 2019 om att genomföra en gemensam 

upphandling kring avfallsinsamling tillsammans med Håbo, Knivsta och 

Sigtuna kommun inför kommande avtalsperiod med start 2020-10-16. Denna 

upphandling är baserad på fyrfackssystem för villahushåll och fritidshus. 

Samarbetet mellan kommunerna blev en följd av en gemensam utredning kring 

möjligheterna samla in förpackningar på ett bättre sätt än i dagsläget.  

Arbetet med upphandlingen och införandet av ett nytt insamlingssystem i 

samverkan mellan fyra kommuner är ett stort och komplicerat arbete med 

många specifika frågor att ta hänsyn till. En arbetsgrupp med representanter 

från respektive kommuns avfallsenheter har därför enats om att arbeta vidare 

enligt bifogad projektplan för att nyttja resurserna på bästa sätt. I projektplan 

Implementering fyrfack daterad den 10 juni 2019 beskrivs bakgrund, 

projektmål och hur arbetet ska organiseras samt genomföras. En detaljerad 

tidplan för arbetet är en del av projektplanen. Dokumentet är ett ”levande” 

dokument som kommer att uppdateras efter hand som arbetet fortskrider, 

grunden och principen för planen kommer dock vara densamma.  

För att säkerställa att de lokala frågorna inte missas skapas också en lokal 
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tidsplan för de insatser som krävs just för Upplands-Bro kommun, även detta 

dokument är ett ”levande” dokument. 

Beslutsunderlag 

 Projektplan Implementering fyrfack 2019-06-10 

 Bilaga 2 Tidplan Införande fyrfack 2019-06-10 

 Bilaga 3 Lokal Tidplan Upplands-Bro 2019-06-10 

 Beslut om samordnad upphandling av avfallshämtning TN 19/0031  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta vidare 

enligt Projektplan implementering fyrfack daterad 10 juni 2019 kring 

upphandlingen och införande av fyrfacks systemet. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) yrkar följande 

tillägg till kontorets förslag till beslut: 

 

 att nämnden som en stående punkt på kommande sammanträden tar upp 

genomförandeplanen för beslut om revidering.  

 att kontoret till nämndens sammanträde den 23 september 2019 

framlägger förslag till kommunikations och informationsplan på vad, 

hur och när förändringarna ska kommuniceras med abonnenterna.  

Förslaget ska även belysa hur ex. hemtjänsten kommer att vara 

behjälplig med att tillgodose sina hemtjänsttagares behov. 

 att begära hos kommunstyrelsen att en genomgång görs av befintliga 

detaljplaner för att se vilka nödvändiga förändringar som behövs i dessa 

för att underlätta för ex. Samfälligheter att skapa 

gemensamhetslösningar för den hushållsnära insamlingen av 

förpackningar. 

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

Fridman (L) och Anders Bjurefors (C) yrkar bifall till de första två tilläggen till 

förslag till beslut men föreslår följande formulering för det tredje tillägget: 

 att begära hos Kommunstyrelsen att tillsammans med Tekniska 

nämnden göra en genomgång av berörda detaljplaner där nödvändiga 

förändringar kan behövas för genomförandet av avfallsinsamlingen och 

vill samtidigt poängtera för Kommunstyrelsen att hänsyn tas i 

kommande detaljplaner. 
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Catharina Andersson (S) drar tillbaka tredje att-satsen från Catharina 

Anderssons (S), Maikki Lemnes (S) och Leif Jansons (S) förslag samt yrkar 

bifall till kontorets förslag, sina kvarvarande två att-satser, och Marcus Skölds 

(M) m.fl. yrkande. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ovan 

angivna tillägg. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 56 Begäran om ändring av beslut om 
remissinstans vid namnärenden (KF 19 
oktober 2016 §90 pkt 2) 

 Dnr TN 19/0202 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namn-

beredningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I 

riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i 

alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och 

fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kultur-

och fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige 

begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar 

bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk 

remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.  

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 
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Yrkande  

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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§ 57 Planerad tidsplan för VA-utbyggnad 
2020-2028 

 Dnr TN 19/0099 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att fastställa förslaget om planerad tidplan 

för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028, med ändringen 

att Eriksberg tidigareläggs och byggs ut före Ängsudden. 

2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att vidare 

utreda vattenkvaliteten i området Ängsudden.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade 8 april 2019 § 27 att skicka förslag på planerad 

tidplan för VA-utbyggnaden utan eget ställningstagande på remiss till 

Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Remiss svar från både Bygg- 

och miljönämnden och Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsutskottet har 

inkommit. 

Remissinstanserna anför huvudsakligen att förslaget om planerad VA-

utbyggnad ändras så att området Eriksberg byggs ut och ansluts till kommunalt 

VA före området Ängsudden. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att prioriteringsordningen ändras så 

att Eriksberg byggs ut före Ängsudden i enlighet med remissvaren. 

På grund av kända fall av otjänligt vatten i enskilda vattentäkter i området 

Ängsudden finns behov av att utreda vattenkvaliteten i området ytterligare. 

Tekniska nämnden ger därför Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

genomföra vattenprovtagning och analyser av enskilda vattentäkter i området 

för att tydligare kartlägga problematiken och behoven av åtgärder.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TN 19/0099, daterad 2019-

06-05. 

 Bygg- och Miljönämndens remissvar, Planerad tidplan för VA-

utbyggnad 2020 – 2028, ALL 2019.275 

 Samhällsbyggnadsutskottets yttrande, KS 19/0292 
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Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att fastställa förslaget om planerad tidplan 

för VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028, med ändringen 

att Eriksberg tidigareläggs och byggs ut före Ängsudden. 

2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att vidare 

utreda vattenkvaliteten i området Ängsudden. 

Yrkande 

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

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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§ 58 Övriga frågor 
 Dnr TN 19/0074 

- Maikki Lemne (S): Finns det någon regel för när protokoll respektive 

agenda och handlingar ska ligga ute på kommunens hemsida?  

Svar: Enligt reglementet för Tekniska nämnden ska agenda och 

handlingar med uppgift om dag och tid skickas ut senast fem dagar före 

sammanträdet. Idag skickas det ut 14 dagar före sammanträdet.  

Det finns inget i reglementet som styr när protokollet ska publiceras på 

hemsidan. I dag är rutinen för kanslistaben att protokollet publiceras 

samma dag som det justeras. Både på den digitala anslagstavlan, där det 

anslås, och på sidan för Tekniska nämnden på Upplands-Bro kommuns 

hemsida.  

- Mats Karlsson (S): Fråga angående trafiksituationen på 

Hjärtstensvägen. Bilar parkerar trafikfarligt på trottoaren, framför 

entrén och inpassagen för soprummet. Detta medför att felparkerade 

fordon blockerar för räddningsfordon, personer med 

funktionsvariationer, skymmer sikt och blockerar för sophämtning. 

Fastighetsskötaren är förtvivlad och har uttryckt sin frustration över 

situationen, boende på Hjärstensvägen likaså. 

Och ingen vill ta ansvar för situationen. Q-park hanterar endast bilar 

som har parkerat på annans parkeringsplats. P-service hanterar 

felparkerade bilar på alla andra vägar i området, undantaget 

Hjärtstensvägen. Polisen hanterar inte felparkerade bilar även om de 

står trafikfarligt. Kommunen hanterar inte detta då de inta har tagit över 

vägen formellt. Från samtal med samhällsbyggnadschefen så är detta på 

grund av en tvist mellan utförare och beställare. Under tiden så drabbas 

tredje part, boende på adressen, av tvisten. Vad kan och bör vi som 

kommun göra i vårt ansvar för trafiksäkerhetsfrågor för att allmänheten 

inte ska drabbas? 

Svar: Linda Edgren tar med sig frågan och ett svar kommer på nästa 

sammanträde. 
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§ 59 Rapporter 
 

Beslut  

Nämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.  

Temaärende: Avskrivningar och internränta, Julia Englund, controller 

ekonomistaben 

Samhällsbyggnadschefens rapport. Linda Edgren rapporterar i Mathias 

Rantanens ställe.  

 Torget invigdes den 1 juni 2019. Linda visade bilder och en flygfilm för 

att visa på hur torget har utvecklats sedan 2005.  

 Ny lagstiftning om 1 juli 2019 angående rökförbud. Det innebär bland 

annat att det blir förbjudet att röka på och i anslutning till 

uteserveringar. Två rökrutor kommer därför att uppföras på torget.  

 Ny gång- och cykelväg på Bygdegårdsvägen, en del av Grönadalen 

projektet.  

Status avfallsupphandling i samverkan 

 Förfrågningsunderlaget har annonserats ut 

 Sista inlämningsdag måndag den 24e juni. 

 Torsdag den 27e politikermöte i Knivsta inför tilldelning. 

 Många frågor, känslan är att flera entreprenörer räknar på uppdraget. 
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§ 60 Delegationsbeslut 
 

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

1. Delegationsbeslut upplåtelse av offentlig plats 2018-06-01 -- 2018-12-31 

 Dnr TN 19/0001-22 

  

2. Tillfällig förskrift om lägre hastighet på Rösaringvägen 

 Dnr TN 19/0001-18 

  

3. Fullmakt för Sigtuna kommun att företräda Upplands-Bro kommun vid 

upphandling av avfallsbehandling 

 Dnr TN 19/0001-20 

  

4. Bostadsanpassningsbidrag, mars 2019 

 Dnr TN 19/0001-23 

  

5. Bostadsanpassningsbidrag, april 2019 

 Dnr TN 19/0001-24 

  

6. Bostadsanpassningsbidrag, maj 2019 

 Dnr TN 19/0001-25 

  

7. Delegationsbeslut  p-tillstånd 2019-05-01 -- 2019-05-31 

 Dnr TN 19/0001-26 

  

8. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak, april 2019 

 Dnr TN 19/0001-27 

  

9. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak, maj 2019 

 Dnr TN 19/0001-28 
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§ 61 Anmälningar 
 

Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Årsredovisning 2018 för Upplands-

Bro kommun 

 Dnr F-TN 2019-0093 

  

2. Bygg- och miljönämndens beslut § 43 - Remiss, Planerad tidplan för VA-

utbyggnad 2020 - 2028 

 Dnr TN 19/0099 

  

3. Beslut från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 maj 2019 – § 

31, Internremiss, namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro 

 Dnr TN 19/0160 

  

4. Intern remiss - Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och kontor, Örnäs 

1:22, BYGG.2019.12 

 Dnr TN 19/0183 

  

5. Intern remiss - Ansökan om bygglov, nybyggnad av lagerbyggnad, Viby 

19:1 samt Örnäs 1:21, BYGG.2019.56 

 Dnr TN 19/0184 

  

6. Beslut från Kultur- och fritidskontorets sammanträde den 28 maj 2019, § 

30, Internremiss - namnsättning inom detaljplan, Brogård 1:89 m.fl. 

(Tegelhagen) nr 1402, Bro 

 Dnr TN 19/0199 

  

7. §54, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-10, KS 16/0313 

 Dnr TN 19/0206 
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