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  PROTOKOLL 4 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 1 Svar på medborgarförslag- angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 

 Dnr TN 17/0372 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 
kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att 
beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 
kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson(S); Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S) reserverar 
sig mot beslutet eftersom vi anser att det måste vara en självklarhet att kontoret 
informera förslagsställaren om vilka utegym som finns idag i samband med 
beredningen av ärendet varför det bör utgå ur beslutsmeningen. 

Sammanfattning 
Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om 
ombyggnation utav utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga 
ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till 
Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.  
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för 
den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som 
engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för 
medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens 
invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med 
olika förutsättningar.  
Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som 
exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kulur- 
och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat 
medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och 
kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya 
utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i 
medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska 
nämnden ansvarar för.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §154, daterad 
den 22 november 2017 

• Medborgarförslag daterat den 2 november 2017 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 
kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att 
beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 
kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
Catharina Andersson (S) yrkar följande förslag till beslut: Tekniska nämnden 
beslutar att synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas när nya 
utegym planeras i kommunen inom de områden som Tekniska nämnden 
ansvarar för. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt kontorets förslag till 
beslut.  
 
Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige  
• Frågeställare  

 
  



  PROTOKOLL 6 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 2 Svar på Medborgarförslag om att bygga 
ett utegym i Bro 

 Dnr TN 19/0469 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget, i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, med att ett nytt utegym är byggt i 
aktivitetsparken i Råby, Bro. 

Sammanfattning 
Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in om att anlägga ett utegym i 
villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Medborgaren skriver att ett utegym 
vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger 
isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren. 
Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018 
§23. Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget med att ett 
utegym behövs i Bro och att det därför planeras ett i aktivitetsparken i Råby. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvar dock inte för utegym i bostadsområden 
därav överlämnades medborgarförslaget till Tekniska nämnden.  
Tekniska nämnden ser positivt till förslag som främjar hälsa och motion för 
medborgare. Under 2019 invigdes aktivitetsparken i Bro (Råby) där det finns 
ett nytt utegym anpassat till olika åldrar samt övriga aktiviteter för att främja 
hälsa och motion. Utegymmet ligger ca 1 km från Växthusvägen, vilket är nära 
och inte motiverar till att bygga ytterligare ett utegym i området. Tekniska 
nämnden tackar för förslaget och hoppas på att det nya utegymmet i 
aktivitetsparken möter de behov som medborgaren önskar i sitt förslag.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019 

• Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmältige den 28 oktober 2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget, i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, med att ett nytt utegym är byggt i 
aktivitetsparken i Råby, Bro. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

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.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 8 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 3 Namnsättning av ny väg från 
Rösarringvägen, Tegelhagen 

 Dnr TN 18/0200 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att två nya vägar i norra delen av Tegelhagen ska 
heta Frälsevägen och Småbrukarvägen. 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 
1402, Bro” är under uppbyggnad. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 
väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 
Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 
golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 
Fiskartorp. 
 
Namnsättning av vägar, torg, parker och dagvattendammar i övriga delen 
beslutades av Tekniska nämnden den 23 september 2019 samt den 28 oktober 
2019. I efterhand har det framkommit att nya bostadshus kommer ha infart från 
Rösaringvägen, mellan Assurs väg och Sparres väg (söder om Rösaringvägen). 
Entréer ska adressättas från den väg infarten är och därmed behövs ett antal 
nya adresser längs Rösarignvägen. En adressnumrering från Rösaringvägen 
bedöms dock inte vara lämpligt på grund av befintlig numrering längs vägen 
och därför föreslås att det två nya små infartsvägarna till de nya bostäderna får 
egna vägnamn. 
 
Namnförslagen har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och 
hänsyn har tagits till de namn som redan beslutats i området, på temat 
torp/torpare.  
 
Småbrukarvägen – Ett småbruk är ett mindre jordbruk. Ett torp kan därför 
kategoriseras som ett småbruk.  

Frälsevägen – Den ursprungliga betydelsen för frälse är ”fri hals”, vilket 
betydde en fri person som inte var någons träl, närmare bestämt en 
skattebefriad person. Det världsliga svenska frälset infördes av kung Magnus 
Ladulås med Alsnö stadga år 1280 men grundade sig troligen på en tradition av 
lojalitetsförhållanden med rötter i förhistorisk tid. Det världsliga frälset – adeln 
– hade skattebefriade gårdar, sk frälsegårdar och absoluta rättigheter till jakt-, 
vatten-, bergs- och skogsresurser på sina marker. Som gengäld till 
skattebefrielsen skulle de ställa upp med rusttjänst till kronan vid krig. Under 
1500-tal blev Husby sätesgård och fick då namnet Brogård. Anders 
Sigfridsson, den första säkerställda stamfadern till adelssläkten Rålamb, fick 
marken som förläning av kungen och uppförde där den första 
herrgårdsbyggnaden. Gården var i egenskap av ett säteri en skattebefriad 
frälsegård. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

 
Namnberedningen har haft kontakt med berörd fastighetsägaren som inte har 
några synpunkter på föreslagna namn. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2020-01-24 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att två nya vägar i norra delen av Tegelhagen ska 
heta Frälsevägen och Småbrukarvägen. 

 
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.  

Beslutet skickas till: 

• Fastighetsägare 

• Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
• Mark- och exploateringsavdelningen 

 
  



  PROTOKOLL 10 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 4 Namnsättning Tegelhagen sydöstra 
 Dnr TN 18/0200 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i sydöstra delen av Tegelhagen ska 
heta Höstplöjningsvägen, Vändtegsvägen och Kaptensvillans väg. Parkerna 
ska heta Vändtegsparken, Pråmparken och Fiskartorpsparken. 
Dagvattendammen ska heta Fiskartorpsdammen.  

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 
1402, Bro” är under uppbyggnad. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 
väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 
Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 
golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 
Fiskartorp. 
 
Namnförslagen har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och 
hänsyn har tagits till de remissvar som inkommit i samband med namnsättning 
i de övriga delarna av området.  
 
Namnberedningen skickade ut en remiss på namnförslagen den 19 december 
2019. Inga synpunkter på namnförslagen har inkommit. 
 
Namnsättning av vägar, torg, parker och dagvattendammar i övriga delen 
beslutades av Tekniska nämnden den 23 september 2019 samt den 28 oktober 
2019. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2020-01-24 

• Remissvar från KF Fastigheter AB 2020-01-13 

• Remiss 2019-12-19 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i sydöstra delen av Tegelhagen ska 
heta Höstplöjarvägen, Vändtegsvägen och Kaptensvillans väg. Parkerna ska 
heta Vändtegsparken, Pråmparken och Fiskartorpsparken. 
Dagvattendammen ska heta Fiskartorpsdammen.   
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag med förändringen att 
Höstplöjningsvägen istället för Höstplöjarvägen.  Catharina Andersson (S) 
yrkar bifall till kontorets förslag med Marcus Skölds (M)s förslag till ändring. 

Beslutet skickas till: 

• Fastighetsägare 

• Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
• Mark- och exploateringsavdelningen 

 
  



  PROTOKOLL 12 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 5 Samordnad upphandling av transport 
och behandling av avfall från 
kretsloppscentralerna 

 Dnr TN 20/0032 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna 
Sigtuna och Håbo avseende transport och behandling av avfall från 
kretsloppscentralerna för nästkommande avtalsperiod. 
2. att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende transport och 
behandling av avfall från kretsloppscentralerna. 
3. att upphandla enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy och enligt de 
kriterier som presenterats för nämnden.  

Protokollsanteckning 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S), Leif 
Janson (S) och Mats Karlsson (S) eftersom en punkt har lagts till i beslutet om 
kriterier för upphandlingens genomförande i enlighet med vårt förslag kan vi 
nu bifalla det. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal avseende transport och behandling av avfall från 
kretsloppscentralerna löper ut den 15 oktober 2020. För att skapa 
förutsättningar för en kostnadseffektiv entreprenad planeras det att genomföra 
en samordnad upphandling tillsammans med Sigtuna och Håbo kommuner. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 13 januari 2020. 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar 
 
1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna 
Sigtuna och Håbo avseende transport och behandling av avfall från 
kretsloppscentralerna för nästkommande avtalsperiod. 
2. att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende transport och 
behandling av avfall från kretsloppscentralerna. 
3. att upphandla enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy och enligt de 
kriterier som presenterats för nämnden.  
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
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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.  

 
  



  PROTOKOLL 14 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

§ 6 Kommunikationsplan för införande av 
fyrfacksystem 

 Dnr TN 20/0038 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanen för införande 
av fyrfacksystem med tillägg att kommunala verksamheter så som skola och 
äldreomsorg med mera inkluderas i arbetet under punkt 3.2 i 
kommunikationsplanen. 

Protokollsanteckning 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S), Leif 
Janson (S) och Mats Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning. 
Eftersom en punkt lagts till i beslutet i enlighet med vårt förslag om 
kommunens egna verksamheter inklusive hemtjänsten kan vi nu bifalla det. Vi 
vill även poängtera att det är viktigt att abonnenternas valfrihet samt 
underlättande av gemensamhetslösningar lyfts fram i kommunikationen. 

Sammanfattning 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 
samordnad upphandling av avfallshämtning. Ett nytt insamlingssystem med 
fastighetsnära insamling i fyrfackskärl innebär en stor förändring i 
kommunerna. För att uppnå ett lyckat resultat krävs en systematisk 
kommunikation med anpassade informationsinsatser för hushåll och 
fastighetsägare.  
Kommunikation och information kommer att utgå från en 
kommunikationsplan, som har tagits fram i samverkan mellan Håbo, Knivsta 
och Upplands-Bro kommuner samt Sigtuna Vatten & Renhållning AB. 
Kommunikationsplanen slår fast arbetssätt, grundläggande principer och 
budskap i kommunernas gemensamma kommunikation om det nya 
insamlingssystemet och möjligheter att sortera ut förpackningar och 
returpapper.  
Planen är ett verktyg för planering, strukturering, styrning och uppföljning av 
projektets kommunikationsinsatser. Med kommunikationsplanen som grund tas 
en detaljerad plan för projektets kommunikationsinsatser fram. 
 
Bakgrund 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 
samordnad upphandling av avfallshämtning. Som ett resultat av upphandlingen 
kommer fastighetsnära insamling i fyrfackskärl att införas för villor och 
fritidshus. Syftet är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt 
öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom öka utsorteringen av 
olika fraktioner till återvinning och minska mängden avfall till förbränning. 
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Ett nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling i fyrfackskärl innebär 
en stor förändring i kommunerna. För att uppnå ett lyckat resultat krävs en 
systematisk kommunikation med anpassade informationsinsatser för hushåll 
och fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 
 

• Kommunikationsplan för fyrfackssystem 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanen för införande 
av fyrfacksystem med tillägg att kommunala verksamheter så som skola och 
äldreomsorg med mera inkluderas i arbetet under punkt 3.2 i 
kommunikationsplanen. 

 
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.  
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§ 7 Nya avfallsföreskrifter 2020 
 Dnr TN 20/0058 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag, ställs ut för 
samråd, enligt 15 kap. 42 § miljöbalken. 

Protokollsanteckning 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S), Leif 
Janson (S) och Mats Karlsson (S) lämnar följande Protokollsanteckning. Vi 
bifaller förslaget om att förslaget ställs ut för samråd utan eget 
ställningstagande till dess innehåll. 

Sammanfattning 
De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2019-01-01 och togs fram då 
matavfallsinsamling i stort sett var infört i hela kommunen.  
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för 
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som 
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner. 
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har 
beaktats.  
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att, 
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med 
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24 

2. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

3. Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag, ställs ut för 
samråd, enligt 15 kap. 42 § miljöbalken.   
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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.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 8 Verksamhetsberättelse Tekniska 
nämnden 2019 

 Dnr TN 20/0002 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2019, med 
några mindre redaktionella ändringar, för Tekniska nämnden enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra underlag till kommunens 
verksamhetsberättelse 2019.  

Reservationer och särskilda uttalanden  
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S) och Kjell 
Johansson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2019. 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 -349 tkr, vilket i huvudsak 
beror på saker som verksamheten inte råder över såsom lägre intäkter avseende 
parkeringsintäkter, ökade kostnader för avskrivningar 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 24 januari 2020 

• Förslag till Verksamhetsberättelse 2019 för Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2019 för 
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra 
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2019. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med några 
mindre redaktionella ändringar.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
• Ekonomi 
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§ 9 Verksamhetsplan 2020 
 Dnr TN 20/0065 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till budget 2020, med några mindre 
redaktionella ändringar, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Harry Holmström (S) och Leif Janson (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget framlagt förslag till verksamhetsplan.  

Sammanfattning 
Den 27 november 2019 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2020 med 
budgetramar för samtliga nämnder (KF § 265). Tekniska nämnden har tilldelats 
en budgetram på 61 300 tkr för 2020 (inklusive kapitalkostnader om 5 000 tkr 
och exklusive nämndens omkostnader). Jämfört med 2019 innebär det en 
utökning av budgetramen motsvarande 5 568 tkr. Ramökningen exklusive 
kaptalkostnadstillskottet motsvarar 1 % och förväntas täcka volymökningar 
inom gata, park, trafik samt GIS och mät, vilket ställer krav på fortsatta 
effektiviseringar inom verksamheterna. Under 2020 förväntas ärendevoly-
merna vara fortsatt stora inom samtliga verksamheter. Affärsverksamheterna 
Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade enligt taxa och 
budgeteras för ett nollresultat. Tekniska nämnden har tilldelats en 
investeringsram på 19 800 tkr för 2020. Fortsatt viktiga satsningar är bland 
annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och tillgänglighetsprogrammet, 
belysning och beläggningsarbeten. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2020 

• Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2019 § 285 – Budget 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till budget 2020 i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med några 
mindre redaktionella ändringar.  
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Marcus Sköld finner att det finns två förslag till beslut. Catharina 
Andersson (S) begär votering.   
  



  PROTOKOLL 21 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-17 

 

Omröstningsresultat 
Den som röstar ja bifaller kontorets förslag till beslut. Den som röstar nej 
bifaller Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.  

Ledamot Ja Nej 

Catharina Andersson (S)  X 

Harry Holmström (S)  X 

Leif Janson (S)  X 

Marcus Sköld (M) (ordf) X  

Jan-Erik Tärnström (M) X  

Andreas Åström (M) X  

Jan Ramstedt X  

Kjell A Johansson (V)  X 

Karl-Erik Lindholm  X  

Anders Bjurefors (C) X  

Sören Fridman (L) X  

 

Voteringen visar att det fanns sju ledamöter som röstade ja till kontorets förslag 
till beslut och fyra ledamöter som röstade nej.   

Beslutet skickas till: 

• Ekonomi 
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§ 10 Trafik och tillgänglighetsprogram 2020 
 Dnr TN 20/0046 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1.Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 som underlag för beslut om 
kommande investeringar. 

2.Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 2020.  

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 trafikprojekt 
som planeras slogs de år 2014 ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 
antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 
samhällsbyggnadschef får i uppdrag att verkställa programmet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2020 

• Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 med bilagor 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 
1.Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 som underlag för beslut om 
kommande investeringar. 
2.Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 2020. 

 
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.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 11 Yttrande om förslag till detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning Täppan 
(Härnevi 1:34 m.fl.) nr 1902, Bro, KS 
17/0348 

 Dnr TN 19/0424 

Beslut 
1.Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 
remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 
2.Beslutet ska justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 oktober 2019 att 
detaljplaneförslaget och Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Täppan 
(Härnevi 1:34 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat förfarande 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
• Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2020. 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 49 den 22 oktober 2019 

Förslag till beslut 
1.Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 
remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 
2.Beslutet ska justeras omedelbart.  

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 12 Yttrande om förslag till detaljplan för 
Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 
2:131) 

 Dnr TN 20/0018 

Beslut 
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 
2. Beslutet ska justeras omedelbart.   

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 4 december 2019 att 
detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut 
för samråd enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Uppdraget för ny detaljplan för Villa skoga omfattar att 
möjliggöra en ny användning samt pröva möjligheten att införa 
skyddsbestämmelser för byggnaden. Förslaget till ny detaljplan innehåller 
bestämmelser om parkering, centrum och bostäder. Skyddsbestämmelser för 
exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås.  
Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
• Beslut om planuppdrag KS § 52, daterad 31 maj 2017 

• Plankarta, daterad 26 november 2019 

• Planbeskrivning, daterad 26 november 2019 

• Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet § 58, daterad 2 december 
2019 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag 

till remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 
2. Beslutet ska justeras omedelbart.  

 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 13 Övriga frågor  
 Dnr TN 20/0109 

• Catharina Andersson (S) ställde som uppföljning av tidigare ställd fråga. Hur 
ser tidsplanen ut nu för färdigställande av tunneln under E18 och ombyggnaden 
av Granhammarsvägen? 

Svar: Det är samma tidplan som gäller fortfarande. För att få den senaste 
informationen kan ni gå in på hemsidan: https://www.upplands-bro.se/bo-
bygga--miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/byggprojekt/norrboda-
brunna-handels--och-verksamhetsomrade.html 

Från hemsidan 2020-01-17: 

Etapp 3 - tunnlar under E18 
Just nu pågår det arbeten under mark för att förhindra att grundvatten trycks 
upp. Det är lätt att uppleva att arbetet har stannat av när man tittar in i 
arbetsplatsområdet men arbete pågår för fullt.I dagsläget pågår förberedelse 
med tillfälliga angöringsplatser för att spontning (stödkonstruktion) ska kunna 
ske mellan de två tunnlarna. Anledningen till att spontning ska utföras är att de 
befintliga massorna kan rasa och urholka brofästena till E18 samt påfarten till 
E18. Detta är ett tidskrävande arbete då det krävs noggranna inmätningar och 
drag-/tryckundersökningar när sponten väl sitter på plats. När spontningen är 
hållfast så fortsätter arbetet med vägen. 

Preliminärt är arbetet klart i maj 2020. 

• Mats Karlsson (S) ställde fråga om Petersbergsvägen. När kommer trottoar 
och skyltning att utföras. Kommer det att ske först när området ytterligare har 
bebyggts? 

Svar: Det kommer förhoppningsvis att göras så fort Petersbergsvägen är helt 
klar. Vi har varit och tittat där och ser över om vi kan göra någon tillfällig 
lösning. 

• Mats Karlsson (S)ställde fråga om hur det går med utvärdering av 
”felanmälningsappen”? 

Svar: Felanmälningsappen är avstängd och nu används E-tjänster istället. Där 
kan man göra sina felanmälningar och lämna synpunkter samt följa sitt ärende. 
https://service.upplands-bro.se/ 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om byte till fjärravlästa vattenmätare och 
cybersäkerhet?  

Svar: Varje mätare har en enskild krypteringsnyckel som bara vi (VA) har 
tillgång till i vårt mätarregister som ligger innanför kommunens IT-skalskydd. 
I dagsläget lämnar vi inte ut krypteringsnycklarna till de enskilda 
fastighetsägarna, vi har fått någon enstaka förfrågan om det, men valt att inte 
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göra det hittills. Mest på grund av att det förkommer ägarbyten, hyresgäster, 
skilsmässor och andra faktorer som skulle göra att en person som inte är 
boende på adressen skulle kunna se vattenförbrukningen i hushållet. 
Krypteringsnyckeln är knuten till mätaren så vi skulle behöva byta 
vattenmätare vid varje sådant fall i så fall om vi lämnade ut dem. Vi avvaktar 
åtminstone tills leverantören eventuellt kommer med en godtagbar lösning för 
att hantera den säkerhetsaspekten. 

Verksamheter, bostadsrättsföreningar och andra såna är lite annorlunda men vi 
har ännu inte landat i den frågan heller, det är så pass nytt än så länge. 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om släkt belysning på ex. Råbyvägen. Det 
ryktas att de är känsliga för och slocknar av sparkar på stolpen? 

Svar: Alla belysningsstolpar är säkrade så får dom en kraftigare stöt (tex spark 
eller påkörning) så stängs elen av i stolpen. Händer inget med stolpen så tänds 
lampan igen efter ett tag. Detta är för att säkra elen om det sker någon skada på 
stolpen. 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga vad som planeras och när det kommer att ske, 
för att förbättra avrinningen vid Råbyvägen?  

Svar: Vi har inte kunnat identifiera problemet så vi föreslår att ses på plats för 
at titta på var problemet är och se om det är någon åtgärd som behövs. 

• Catharina Andersson (S) ställde fråga om vi vet vad bullervallen i Brunna 
innehåller? Andreas Åström närvarade inte under frågan och svaret på frågan.  

Svar: Samtliga massor har provtagits och provtagningsprotokoll har lämnats 
till miljöavdelningen. Enheten och entreprenören har utfört egenkontroller. Det 
som syns på bilderna är märkligt att det ligger på vallen. Entreprenören har 
varit där och sett över vallen och tagit bort, stora stenar samt eventuellt 
material som inte ska vara. Staketresterna ska tas bort. Det som syns på bilden 
är någon form av geotextil samt armering, vilket inte är miljöfarligt men ska 
självklart inte ligga där, och har heller inte hittats där vid noggrann inspektion.  
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§ 14 Rapporter 
   

Temaärenden 

• Förnyelseplanen, Sara Nilsson 
 

• Trafik-och tillgänglighetsprogrammet, Afsaneh Kasiri   

 

Status avfallsupphandling i samverkan 

• Omlastningsupphandlingen är klar.  
Avfallet kommer att tömmas och lastas om hos Ragn-Sells.  
Upplands-Bro och Håbo >>>> Högbytorp 
Knivsta och Sigtuna >>>> Brista 
 

• Samråd med FTI 11 februari 
FTI känns mer positiva och uttrycker intresse av att ”köpa in sig” i vårt 
system 
Gäller dock inte tidningar då det är en annan förordning. 
Kan och vill inte skriva avtal förrän de har fått tillstånd.  
I den bästa av världar kan ett avtal aktiveras 1/1 2021. 
 

• Vecka 11 
Avtalsgenomgång med Ohlssons 
Samt inspektion av ”svåra hämtställen” 
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§ 15 Delegationsbeslut 
 

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 
1. Visstidsanställning av mätningstekniker 

  
  

2. Statlig medfinansiering  
  

  

3. Polisanmälan drönare Tekniska avdelningen 
  

  

4. Lokala trafikföreskrifter om parkering på Artistvägen 
  

  

5. Polisanmälan Ipad 
  

  

6. Beslut om adresser juni-december 2019 
  

  

7. Upphävande av lokala trafikföreskrifter om vändplats på Textilvägen och 
Vävnadsvägen 
  

  

8. Delegationsbeslut p-tillstånd 20191201-20191231 
  

  

9. Delegationslista, flytt av fordon, december 2019 
   

  

10. Delegationsbeslut offentlig plats 2019-12-01-2019-12-31 
   

  

11. Ledningskollen  
  

  

12. Delegationsbeslut  
  

  

13. Beslut om tilldelning Samordnad upphandling - Omlastning avfall 
  

  

14. Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter@Delegationsbeslut gällande ansökan om tillstånd enligt 
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ordningslagen och lokala föreskrifter 
  

15. Delegationsbeslut utlämnande av kartmaterial via ledningskollen.  

LK 20200120-0252 
  

  

16. Delegationsbeslut utlämnande av kartmaterial via ledningskollen. LK 
20200120-0271 
  

  

17. Begäran om allmän handling - e-postloggar  
  

  

18. Utlämnande av allmän handling - e-postloggar 
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§ 16 Anmälningar 
 

Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
1. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak, november 2019 
   

  

2. Delegationsbeslut  parkeringstillstånd 20191101-20191130 
   

  

3. Delegationsbeslut offentlig plats 2019-01-01 -- 2019-11-30 
   

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 243 - Omfördelning av medborgarförslag 
om att bygga ett utegym i Bro, KS 17/0232 
  

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020 
med planering för 2021-2022 
  

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
   

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 
  

  

8. "Seminarium om luktstörningar" - Seminarium kring lukt från reningsverk 
och hur det kan hanteras i samband mede samhällsplanering, 22 januari 
2020 
   

  

9. Svar på interpellation om att anlägga en gång- och cykelbana mellan 
Håbo-Tibble och Bro 

  

  

10. Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för 
åren 2019, 2020 och 2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 19:60 
   

  

11. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på Medborgarförslag om att häva eller justera cykelförbudet i 
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Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
  

12. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö 
  

  

13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om att bekämpa vass i Lillsjön 
  

  

14. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 
  

  

15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
  

  

16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Cykelstrategi 2020-2025 
  

  

17. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Förslag för ny taxa för upplåtelse av offentlig plats  
  

  

18. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på 
Ginstvägen 
  

  

19. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Medborgarförslag om förbättrad gångväg på Skolvägen 
  

  

20. Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 
m.fl.), nr 1502, Bro 
  

  

21. Samråd om förslag till detaljplan Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 
2:131, nr 1904, Kungsängen, Upplands-Bro kommun 
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