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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 74 Tertialrapport 2 2020 Tekniska 
nämnden 

 Dnr TN 20/0165 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 31 augusti 2020 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S), Kjell A 
Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall 
för perioden maj till augusti 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget 
ett överskott på 5 802 tkr för andra tertialen. Affärsverksamheterna redovisar 
ett underskott på 1 445 tkr för andra tertialen. 
På helår bedöms parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 2 200 
tkr lägre än budget, men bedömningen är att verksamheterna genom 
besparingsåtgärder såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att 
inte anlita konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera, 
bidrar till att helårsprognosen är en budget i balans.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 31 augusti 2020 och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 75 Mät- och karttaxa 2020-2021 
 Dnr TN 20/0156 

Beslut 
Ärendet återremitteras med uppdrag att få en redovisning av hur mycket av 
kostnaderna som bör täckas av intäkter samt för att få en gemensam skrivning i 
taxorna om avgiftsskyldigheten. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovs-
avdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan.  

Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2020. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att 
gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
prisbasbelopp. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och 
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss av ärendet för att få en 
redovisning av hur mycket av kostnaderna som bör täckas av intäkter samt för 
att få en gemensam skrivning i taxorna om avgiftsskyldigheten. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) återremissyrkande. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Tekniska nämnden kan besluta i enlighet med 
Catharina Anderssons (S) återremissyrkande och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
 
  



  PROTOKOLL 6 (42)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 
 Dnr TN 20/0408 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att kontoret ska återkomma med ett förslag som på 
ett bättre sätt: 

- värnar abonnenternas valfrihet, 
- är logiskt uppbyggd, 
- premierar ett resurssnålt beteende, 
- uppmuntrar gemensamma lösningar, 
- erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på 

självkostnadsprincipen, 
- är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för 

hämtningen samt att förslaget också ska innehålla övergångsregler för 
såväl gamla som nya gemensamma lösningar och en gemensam 
skrivning i taxorna om avgiftsskyldigheten. 

Sammanfattning 
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet inkluderar, med 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- 
och tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt i tiden, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). 
 
I ärendet finns två alternativa förslag på ny taxa. 
Förslag 1: Generell höjning av avgifter för att finansiera tjänsterna som de nya 
entreprenaderna innebär, med möjlighet att eventuellt sänka taxan när 
kostnadstäckning för förpackningsinsamlingen träder i kraft. 

Förslag 2: Oförändrade grundavgifter och abonnemangstjänster vid 
kärlinsamling av hushållsavfall, med risk för underskott och behov av 
ytterligare justering av taxan om ett år.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1 
• Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 2 

• Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- fastställa föreslagen avfallstaxa (Förslag 1 eller 2) för Upplands-Bro 
kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021 

- alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt 
insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden november - 
december 2020 ska fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som 
respektive kund har den 1 september 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kontoret ska 
återkomma med ett förslag som på ett bättre sätt: 

- värnar abonnenternas valfrihet, 
- är logiskt uppbyggd, 
- premierar ett resurssnålt beteende, 
- uppmuntrar gemensamma lösningar, 
- erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på 

självkostnadsprincipen, 
- är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för 

hämtningen samt att förslaget också ska innehålla övergångsregler för 
såväl gamla som nya gemensamma lösningar och en gemensam 
skrivning i taxorna om avgiftsskyldigheten. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Tekniska nämnden kan besluta i enlighet med 
Catharina Anderssons (S) återremissyrkande och finner bifall. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) välkomnar att den styrande majoriteten bifaller vårt förslag om 
återremiss för att ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag som på 
ett bättre sätt: 

- värnar abonnenternas valfrihet, 
- är logiskt uppbyggd, 
- premierar ett resurssnålt beteende, 
- uppmuntrar gemensamma lösningar, 
- erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på 

självkostnadsprincipen, 
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- är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för 
hämtningen samt att förslaget också ska innehålla övergångsregler för 
såväl gamla som nya gemensamma lösningar och en gemensam 
skrivning i taxorna om avgiftsskyldigheten. 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
• Kommunstyrelsen 
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§ 77 Utökat VA-verksamhetsområde, 
Sågbacken 

 Dnr TN 17/0046 

Beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar att upprätta kommunalt 

VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdet Sågbacken enligt karta daterad 23 juni 2020. 
 

2 Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat utökat 
VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdet Sågbacken via digitalt GIS format och PDF-karta. 

Sammanfattning 
Kommunalt VA-verksamhetsområde upprättas för bebyggelseområdet 
Sågbacken enligt kartbilaga. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020. 

• Kartbilaga för utökat kommunalt VA-verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten. 

Förslag till beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar att upprätta kommunalt 

VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdet Sågbacken enligt karta daterad 23 juni 2020. 
 

2 Tekniska nämnden delger Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat utökat 
VA-verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdet Sågbacken via digitalt GIS format och PDF-karta. 

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

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

Beslutet skickas till: 

• Akt 
• Länsstyrelsen i Stockholms län 
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§ 78 Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen 
 Dnr TN 20/0407 

Beslut 
Ärendet återremitteras med uppdrag att inarbeta bland annat årskort, att 
parkeringstiden inte ska begränsas för boendeparkering samt tydligare 
beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 20 december 2017 detaljplanen för Brogård 
1:84 m.fl. (Tegelhagen). Planen möjliggör för en ny stadsdel i Bro tätort för 
cirka 1500 bostäder vilka fördelas mellan flerfamiljshus och småhus. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelsen den 2020-09-01 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. införa avgift för parkering på gatorna i Tegelhagen. Kostnaden ska 
förslagsvis vara 5 kronor i timmen vardagar utom dag före sön- och 
helgdag mellan klockan 8-18 med en inledande gratistimme. 

2. införa boendeparkeringstillstånd för boende i Tegelhagen 

3. Införa boendeparkering med en avgift på förslagsvis 500 kr/månad 

4. förslag till avgift för parkering och boendeparkering i Tegelhagen ska 
fastställas av kommunfullmäktige  

5. Nämnden beslutar om omedelbar justering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss av ärendet för att inarbeta bland 
annat årskort, att parkeringstiden inte ska begränsas för boendeparkering samt 
tydligare beslutsförslag. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Tekniska nämnden kan besluta i enlighet med 
Catharina Anderssons (S) återremissyrkande och finner bifall. 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 79 Yttrande - Förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen 2040 

 Dnr TN 20/0301 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) samt Kjell A 
Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat att skicka ut förslag till 
fördjupad översiktsplan för Kungsängen tätort i Upplands-Bro, med tillhörande 
underlag, för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samrådshandlingarna för fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen 2040 daterad 9 juni 2020 (ref.nr KS 18/0015).  
 
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling. Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger 
bland annat riktlinjer för hur gemensamma mötesplatser som Kungsängens torg 
och Kungsängens idrottsplats ska utvecklas, var förtätningar kan göras och 
vilka kopplingar som behöver tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen 
av Kungsängens stationsområde tas upp som en viktig del för utvecklingen av 
kollektivtrafiken. Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: 
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och 
planeringsförutsättningar. Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
• Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti 

2020 
• Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, daterat den 18 augusti 2020 
• Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

(planförslag).  
• FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 – 

Planeringsförutsättningar  
• Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro 

och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020  
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att yttra sig utan 
eget ställningstagande enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

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

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

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
Catharina Anderssons (S) förslag. Ordföranden frågar om Tekniska nämnden 
kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall. 

Reservationstext 

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) samt Kjell A 
Johansson (V) tycker att det är viktigt att vi först tar del av de synpunkter som 
kommer in i samband med utställningen av FÖP för Kungsängen 2040 innan vi 
politiskt tar ställning till förslaget. 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
• Samhällsbyggnadskontoret, Översiktlig planering 
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§ 80 Yttrande - Förslag till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 Dnr TN 20/0302 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) reserverar sig 
till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat att skicka ut förslag till 
fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med tillhörande 
underlag, för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samrådshandlingarna för fördjupad 
översiktsplan för Bro 2040 daterad 9 juni 2020 (ref.nr KS 18/0015).  
 
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och 
socialt hållbar utveckling. Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland 
annat riktlinjer för hur Bro torg ska utvecklas, var förtätningar kan göras och 
vilka kopplingar som behöver tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen 
av Bro stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor 
som behöver reserveras för utveckling av kollektivtrafiken. Samrådsförslaget 
som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. 
 

Beslutsunderlag 
 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti 
2020 

• Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 2040, daterat den 18 augusti 2020 

• Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag).  
• FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 – 

Planeringsförutsättningar  
• Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro 

och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020  
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att yttra sig utan 
eget ställningstagande enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020. 

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

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

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. Ordföranden frågar om Tekniska 
nämnden kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner 
bifall. 

Reservationstext 
Vi socialdemokrater Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) anser att det är viktigt att vi först tar del av de synpunkter som 
kommer in i samband med utställningen av FÖP för Bro 2040 innan vi politiskt 
tar ställning till förslaget. 

Beslutet skickas till: 

• Akt 
• Samhällsbyggnadskontoret, Översiktlig planering 
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§ 81 Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag för att 
bygga om garage till lägenhet 

 Dnr TN 20/0382 

Undantagen enligt sekretess. 21:1 Hälsa och sexualliv, 21 kap §1 
socialtjänstlagen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, att 
bevilja 437 500 kr i bostadsanpassningsbidrag för att sökande i ärende TN 
200/0382 ska kunna anpassa sin bostad så att den är ändamålsenlig för 
familjens behov. 

Sammanfattning 
Den 13 december 2019 inkom en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Ansökan omfattar ombyggnad av garage till separat boende för familjemedlem 
samt dennes personliga assistenter.  

Till ansökan fanns samtliga intyg bifogade som styrker behovet av 
bostadsanpassning.  

Vid samhällsbyggnadskontorets hembesök den 15 januari 2020 konstaterades 
att en anpassning av boendet är nödvändig.  

Under handläggningen har samhällsbyggnadskontoret kommit fram till ett mer 
kostnadseffektivt sätt att göra bostaden ändamålsenlig genom att dela av huset i 
två delar med separat ingång samt ljudisolering av vägg istället för att bygga 
om garaget.  

För att genomföra ombyggnationen av huset har Samhällsbyggnadskontoret 
begärt in offerter från olika byggföretag, där lägsta pris för åtgärden är 437 500 
kr. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 2019-12-13 

• Intyg från Arbetsterapeut 2019-12-13 

• Hembesök 2020-01-15 

• Offertförfrågan 2020-05-13 

• Ritningar på kommunens förslag till ombyggnad 

• Offert 2020-06-04 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, att 
bevilja 437 500 kr i bostadsanpassningsbidrag för att sökande i ärende TN 
200/0382 ska kunna anpassa sin bostad så att den är ändamålsenlig för 
familjens behov. 

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

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

Beslutet skickas till: 

• Sökande 
 
  



  PROTOKOLL 17 (42)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 82 Svar på medborgarförslag om att sätta 
upp fler papperskorgar i Brunna 

 Dnr TN 19/0407 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, att sätta 
upp en ny papperskorg vid gångväg i anslutning till vändplanen vid 
Pannåvägen. 

Sammanfattning 
Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler 
papperskorgar i Brunna. Medborgaren upplever att avföring efter hund finns 
överallt i Brunna. Avsaknaden av papperskorgar i området är enorm, speciellt 
vid stråket där det passerar många hundar intill vändplanen vid Pannåvägen. 
Medborgaren menar att vid möte av flera hundägare så delar dom besvikelsen 
över de få papperskorgar som finns. Medborgaren vill att kommunen upprättar 
en plan för att få ut flera stycken.  

Utifrån medborgarförslaget kommer Tekniska avdelningen sätta upp en ny 
papperskorg vid gångväg i anslutning till vändplanen vid Pannåvägen. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 2 september 

2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 
6 november 2019 

• Medborgarförslag daterat den 15 oktober 2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, att sätta 
upp en ny papperskorg vid gångväg i anslutning till vändplanen vid 
Pannåvägen. 

Beslutsgång 
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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§ 83 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en hundrastgård i Brunna 

 Dnr TN 19/0456 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
bygga en hundrastgård i norra Brunna då den föreslagna platsen inte är lämplig 
för ändamålet ur två aspekter.  Ytan ligger för nära bebyggelse och en 
hundrastgård kan klassas som störande samt att den föreslagna ytan är under 
utredning/planering för en kommande lekplats/park som genom en 
medborgardialog 2020 utpekades som önskad yta för ändamålet. 

Sammanfattning 
Den 16 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna.  

Förslagsställaren anser att det bör finnas en hundrastgård i Brunna för att det är 
för långt att gå till den som ligger vid Lillsjön samt att förslagsställaren 
beskriver att det inte finns parkeringsmöjligheter vid vissa tidpunkter. 
Förslagsställaren ger även förslag på plats för ändamålet. Platsen som föreslås 
är Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen där det i dagsläget finns en 
spontanidrottsplats (Fotbollsplan). 

Tekniska avdelningen har inventerat den föreslagna platsen och anser att den 
inte är lämpliga för en hundrastgård. Detta för att: 

1. Den föreslagna ytan ligger för nära bebyggelse för att vara lämplig för 
en hundrastgård. 

2. Ytan är under utredning för bebyggelse av ny park/lekpark efter 
medborgardialog/enkätundersökning som utfördes med samtliga 
boende i Brunna området under juni- augusti 2020. 

Kommunen anser att det finns flera parkeringsmöjligheter i anslutning till 
hundrastgården i Tibble (Lillsjön). Dels finns kommunens upprustade 
parkering vid Geologivägen (Lillsjöskolan) och dels har kommunen renoverat 
två parkeringar samt byggt två nya parkeringar i anslutning till Lillsjöbadväg 
där det är ett vackert promenadstråk genom Lillsjö -Örnäs naturreservat för att 
komma till hundrastgården.  

Förslagsställaren beskriver även att den befintliga hundrastgården vid 
Kungsängens IP upplevs som för liten, att den är misskött och att det finns hål i 
staketet.  

Hundrastgården vid Kungsängens IP har en storlek på ca 830 m2 vilket är en 
relativt stor yta. Samtliga kommunala hundrastgårdar har en kontinuerlig drift 
där gräsklippning, skräpplockning, borttagning av vegetation mot staket och 
veckovisa tillsyner genomförs. I samband med dessa tillsyner så utförs 
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reparationer i form av justering av grindar, kontroll av staket och dess funktion 
samt vid behov reporationer av staketet. Vid samtliga hundrastgårdar så utförs 
även en stor funktionskontroll årsvis där allting från grindar till staket 
kontrolleras avseende funktion.  

I medborgarförslaget finns även nämnt att Brunna upplevs som bortglömd, att 
lekplatser förfaller, träd ligger kvar efter förra årets stormvindar, gatlyktor är 
trasiga med mera. 

På samtliga delar av kommunen, även Brunna, utförs kontinuerliga tillsyner av 
utemiljön dels av kommunens tjänstepersoner, kommunens driftpersonal samt 
av kommunens kontrakterade entreprenörer för att säkerställa funktionen av 
gatubelysningen, kontroll av bostadsnära naturmark för att eliminera risken av 
rasande riskträd med mera. Tekniska avdelningen tillsammans med andra 
kommunala avdelningar, räddningstjänst och medborgare utför årsvis 
trygghetsvandringar. Syftet med trygghetsvandringarna är att hitta områden 
som måste åtgärdas med exempelvis bättre belysning och röjning av sikt. Efter 
vandringarna upprättas ett åtgärdsprogram. 

Exempel på åtgärder efter trygghetsvandringar i Brunna under 2019-2020 är: 

1, Förstärkt belysning vid pulkabacke längst Emaljstigen 

2, Upprättat effektbelysning i anslutning till träd vid Emaljstigen 

3, Förstärkning av gatubelysning vid Konstvägen  

4, Borttagning av skymmande vegetation, utbyte av trasig 
gatubelysning och många fler.  

Avseende stormfällda träd som ligger kvar efter förra året stormvindar så 
arbetar kommunen olika med borttagning av detta beroende på vilken plats det 
vedartade materialet fälls på. Direkt efter att en kraftig storm inträffat 
besiktigar Gata/Park/Trafik avdelningen av kommunens trädbestånd med 
avseende på riskträd, rasade träd och behov av beskärning av kommunens träd. 
Om ett träd rasat alternativt fällt i en skog eller bostadsnära skogsmiljö så 
lämnas stammen och grenverket kvar på platsen där det inte medför någon risk. 
Detta görs för att säkerställa den biologiska mångfalden och djurlivet i 
kommunen. Stående och död ved är ett smörgåsbord för smådjurslivet. Om 
träden utgör en säkerhetsrisk tas dessa bort. 

Det finns även beskrivet i medborgarförslaget att lekplatser i Brunna förfaller. 
Kommunen äger och sköter en lekplats i Brunna som ligger mellan 
Pannåvägen och Penselvägen. Under 2015–2016 utfördes en stor renovering av 
samtliga kommunala lekplatser då gammal lekutrustning avlägsnades och nya 
upprättades på platsen. På samtliga kommunala lekplatser så utförs 
kontinuerlig drift med veckovis tillsyn, ogräsrensning, byte och eller påfyllning 
av bakbar sand och fallsand, städning, mindre reparationer och underhåll. 
Utöver denna drift och tillsyn så utförs årsvis en stor besiktning av lekplatserna 
där en fristående besiktningsman  och eventuella brister åtgärdas omgående.  
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Resterande lekplatser i Brunnaområdet är inte kommunala vilket betyder att de 
ägs, driftas och underhålls av andra aktörer i kommunen. Dessa är antingen 
privata, tillhörande samfällighetsföreningar alternativt tillhörande skolor som 
drift av Upplands-Bro hus.  Upplands-Bro kommun ansvarar inte för skicket på 
dessa lekplatser.  

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 2 september 

2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 
12 februari 2020 

• Medborgarförslag daterat den 16 december 2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
bygga en hundrastgård i norra Brunna då den föreslagna platsen inte är lämplig 
för ändamålet ur två aspekter.  Ytan ligger för nära bebyggelse och en 
hundrastgård kan klassas som störande samt att den föreslagna ytan är under 
utredning/planering för en kommande lekplats/park som genom en 
medborgardialog 2020 utpekades som önskad yta för ändamålet. 

Beslutsgång 
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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§ 84 Svar på medborgarförslag om utegym 
vid Lidl, Norrboda bostadsområde 

 Dnr TN 19/0378 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
bygga utegym eller lekplats vid Lidl i Norrboda på grund av att Upplands-Bro 
kommun inte är markägare av det aktuella området.   

Sammanfattning 
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym samt 
lekplats mitt emot Lidl i Norrboda. Syftet är att skapa en plats för umgänge.  

Ytan som medborgaren föreslår för utegym och lekplats är inte kommunal 
mark samtidigt finns det ytor för umgänge och träning vid Kungsängens 
idrottsplats samt lekplats bredvid denna som båda ligger i nära anslutning till 
Norrboda bostadsområde.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 16 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 
23 oktober 2019 

• Medborgarförslag daterat den 16 juli 2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
bygga utegym eller lekplats vid Lidl i Norrboda på grund av att Upplands-Bro 
kommun inte är markägare av det aktuella området.   

Beslutsgång 
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 
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§ 85 Svar på medborgarförslag om 
införande av allmän årlig klippning av 
vägkanter 

 Dnr TN 19/0387 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
inför årlig klippning av samtliga vägkanter då det finns en bedömning över 
vilka slänter och diken längs kommunala vägar som är i behov av kontinuerlig 
skötsel samt att det utförs punktinsatser vid behov. 

Sammanfattning 
Den 27 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att införa en årlig 
klippning av alla vägkanter i kommunen. Medborgaren upplever att kommunen 
struntar i skötseln av vägkanter, på mindre gator och framförallt på gång- och 
cykelvägar, Medborgaren beskriver att det finns problematik med att sikten 
skyms, cyklister som riskerar att får grenar i ansiktet och att områdets trivsel 
avtar. Medborgaren upplever detta i Brunna men har även fått information via 
olika forum att det berör hela kommunen.  

Det är viktigt att kommunens vägnät är tryggt, säkert och framkomligt, men att 
införa årlig klippning av samtliga vägkanter är inte ekonomiskt försvarbart utan 
det är bättre att utifrån behov göra riktade insatser. Det finns områden som 
behöver mer klippning och vissa områden som inte behöver någon klippning 
alls. Att sätta krav på en årlig klippning innebär att kostnader uppkommer på 
ytor som inte kanske behöver klippning det året. Behovet av klippning styrs 
mycket utifrån rådande väderlek. Är det en sommar med växelvis regn och sol 
ökar växtligheten och behovet är större än somrar då det inte regnar så mycket 
och att det då istället gör mer skada att klippa. Utifrån detta resonemang anser 
Tekniska nämnden att det inte finns behov att sätta krav på årlig klippning utan 
att bedömning görs genom inventering av Tekniska avdelningen.  

Tekniska nämnden vill uppmuntra medborgare att göra felanmälan via 
kommunens hemsida om synpunkter eller fel upptäcks. Felanmälningarna och 
synpunkterna tas om hand av Gata/Park/Trafikavdelningen som gör bedömning 
om åtgärder krävs. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 18 augusti 

2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 
6 november 2019 

• Medborgarförslag daterat den 27 oktober 2019 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte 
inför årlig klippning av samtliga vägkanter då det finns en bedömning över 
vilka slänter och diken längs kommunala vägar som är i behov av kontinuerlig 
skötsel samt att det utförs punktinsatser vid behov.  

Beslutsgång 
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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§ 86 Svar på medborgarförslag om att 
namnge nya torget i Kungsängen till 
Oscar Sjölanders torg 

 Dnr TN 19/0408 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) samt Kjell A 
Johansson (V) reserverar sig till förmån för medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att torget i Kungsängen 
centrum namnsätts till Oscar Sjölanders torg. 

Namnberedningen håller med om att torget bör få ett namn fastställt. Dock 
anser namnberedningen att torget, som är Kungsängens mest centrala plats bör 
ha ett mer orienterande namn. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningens tjänsteskrivelse den 3 september 2020. 

• Protokollsutdrag Kommunfullämktige den 6 november 2019. 

• Medborgarförslag inkommen den 29 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

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

Kjell A Johansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt medborgarförslaget. Ordföranden frågar om Tekniska nämnden 
kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall.  
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Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag säger 
”Ja” och de som röstar bifall till medborgarförslaget säger ”Nej”. Vid votering 
lämnas 7 Ja-röster och 4 nej-röster. 

Ordföranden finner därmed att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Catharina Andersson (S)  X 

Maikki Lemne (S)  X 

Leif Janson (S)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Andreas Åström (M) X  

Jan Ramstedt (SD) X  

Börje Svensson (SD) X  

Kjell A Johansson (V)  X 

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Anders Bjurefors (C) X  

Sören Fridman (L) X  

Reservationstext 
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) anser att medborgarförslagets förslag om namnsättning av Torget i 
Kungsängen till Oscar Sjölanders Torg är bra. 

Kjell A Johansson (V) beklagar att det inte finns något intresse att postumt 
hylla Oscar Sjölander, en man som före det att han flyttade till Kungsängen 
orten i stort sett bara bestod av ett stationshus. 
Yttrandet från Tekniska kontoret över att Oscar Sjölander skulle vara mindre 
känd i Kungsängen visar på det problem som kan uppstå när kontoret består av 
tjänstemän som inte bor på orten. 

Det är nog långt från alla i Kungsängen som känner till Sjölander och hans 
Villa Skoga eftersom vi har haft och har en stark inflyttning till kommunen 
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men det gäller inte oss som känner till den person som satte Kungsängen på 
kartan under arbetarrörelsens framfart. 

Redan 1914 bildade Oscar arbetarkommuner i både Bro och i Kungsängen. 
Och 1918 bildade han Upplands Lantarbetarbetareförbund. 

Oscar satt också från 1918 för Socialdemokraterna i riksdagen och är där mest 
känd för att både 1918 och 1924 ha motionerat och pläderat för att 
tjänstehjonstadgan, där statarsystemet ingick, skulle tas bort ur svensk lag 
vilket sedan skedde först 1945, 7 år efter hans död. 

Vi kan här fråga om någon vet vilka var t ex Ida Eriksson som gav namn till 
Ida Erikssons väg eller Magna Sunnerdahl som gett namn till Magna 
Sunnerdahls väg? Listan går att göras lång och förutom ett fåtal som vid sin 
död var kända artister är nästan ingen av dessa personer är så pass känd i vår 
kommun som Oscar Sjölander. 

Både Oscar och hans fru Jennie var en drivkraft för att främst de föreningar 
som står för humanism om människokärlek fick ett fotfäste i Stockholms Näs 
med omnejd. 
 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 87 Svar på medborgarförslag om att 
namnge den del av Kyrkvägen som går 
mellan Enköpingsvägen och Gamla 
Landsvägen till Jennie Sjölanders väg 

 Dnr TN 19/0409 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) samt Kjell A 
Johansson (V) reserverar sig till förmån för medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på 
befintliga Kyrkvägen, delen mellan Gamla landsvägen och Enköpingsvägen 
förbi torget, till Jennie Sjölanders väg. 

Namnberedningen anser det inte motiverat att ändra namn på den aktuella 
vägsträckan framförallt med hänsyn till boende och företag adresserade längs 
vägen samt den historisk anknytningen då detta är den ursprungliga 
sträckningen av Kyrkvägen. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningens tjänsteskrivelse den 3 september 2020. 

• Protokollsutdrag Kommunfullämktige den 6 november 2019. 

• Medborgarförslag inkommen den 29 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser 
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 

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

Kjell A Johansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt medborgarförslaget. Ordföranden frågar om Tekniska nämnden 
kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall.  

Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag säger 
”Ja” och de som röstar bifall till medborgarförslaget säger ”Nej”. Vid votering 
lämnas 7 Ja-röster och 4 nej-röster. 

Ordföranden finner därmed att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Catharina Andersson (S)  X 

Maikki Lemne (S)  X 

Leif Janson (S)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Andreas Åström (M) X  

Jan Ramstedt (SD) X  

Börje Svensson (SD) X  

Kjell A Johansson (V)  X 

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Anders Bjurefors (C) X  

Sören Fridman (L) X  

Reservationstext 
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) anser att medborgarförslagets förslag om namnsättning till Jennie 
Sjölanders väg är bra. 

Kjell A Johansson (V) beklagar att det inte finns något intresse att postumt 
hylla Jennie Sjölander, en kvinna som tillsammans med sin man satte 
Kungsängen på kartan. 

Yttrandet från Tekniska kontoret över att det uppstår praktiska problem med att 
byta namn på en del av en gata har vänsterpartiet full förståelse för. Det är dock 
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därför vi har bland annat ett Tekniskt kontor i vår kommun, att lösa de 
svårigheter som kan uppstå. 

Det finns exempel på många kommuner både i vårt närområde som ute i landet 
som, när en del av en väg byts ut mot trappor också byter namn på denna 
sträcka för att hjälpa främst de bilister som kommer utifrån att det inte går att 
förflytta sig med bil på denna sträcka utan ni far finna en annan väg. 

Att Jennie Sjölander skulle vara mindre känd i Kungsängen visar på det 
problem som kan uppstå när kontoret består av tjänstemän som inte bor på 
orten. 

Det är nog långt från alla i Kungsängen som känner till Jennie Sjölander och 
hennes makes Villa Skoga eftersom vi har haft och har en stark inflyttning till 
kommunen men det gäller inte oss som känner till dessa personer som satte 
Kungsängen på kartan under de år som arbetarrörelsen upplevde sin stora 
expansion. 

Tyvärr hör det till den kultur som under 1900-talet rådde att Jennie Sjölander 
inte är lika känd som sin man. Hon var dock en föregångare för hon var den 
första i Kungsängen som startade föreningar som inbjöd kvinnor att utifrån sina 
egna intressen fa utveckla sig. 

Det som bland annat kan framhållas är att Jennie var anstiftare, tillika dess 
första ordförande, till att Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund bildades 
i Kungsängen 1922 och hon var också initiativtagare till att en Röda Korsets 
bildades ungefär samtidigt. 

Vi kan här fråga om någon vet vilka var t ex Ida Eriksson som gav namn ti11 Ida 
Erikssons väg eller Magna Sunnerdahl som gett namn till Magna Sunnerdah1s 
väg? Listan går att göras lång och förutom ett fåtal som vid sin död var kända 
artister är nästan ingen av dessa personer är så pass känd i vår kommun som 
Oscar Sjölander. 

Både Oscar och hans fru Jennie var en drivkraft för att främst de föreningar 
som står för humanism om människokärlek fick ett fotfäste i Stockholms Näs 
med omnejd. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 88 Svar på medborgarförslag om 
namnändring av Pettersbergsrondellen 

 Dnr TN 20/0352 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kjell A Johansson (V) reserverar sig till förmån för medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande 
Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen. 

Det finns sedan tidigare ett beslut om att en ny rondell som ska byggas nordöst 
om den nuvarande Pettersbergsrondellen ska ha namnet Norrbodarondellen.  
Ett liknande medborgarförslag besvarades av Tekniska nämnden den 4 mars 
2019 och det finns inget som föranleder ett annat svar är den som lämnades då. 
 
Namnberedningen tackar för förslaget men anser det inte tillräckligt motiverat 
att genomföra föreslagna namnändringar. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 10 juni 2020 

• Medborgarförslag inkommen den 24 april 2020 

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

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

Kjell A Johansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

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

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt medborgarförslaget. Ordföranden frågar om Tekniska nämnden 
kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall. 
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Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 89 Svar på medborgarförslag om balplast 
för återvinning 

 Dnr TN 20/0138 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget beaktas i samband 
med utveckling av kommunens kretsloppscentraler.  

Sammanfattning 
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning 
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast 
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk 
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner 
som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I 
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla 
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte 
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i 
hemmet, och ensilageplast är sällan förekommande i ett hem.  

Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner 
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla 
materialet så rent som producenterna kräver.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 

• Medborgarförslag om balplast för återvinning, daterad 5 februari 2020. 

• Beslut KS 20/0098 §2, daterad 12 februari 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget beaktas i samband 
med utveckling av kommunens kretsloppscentraler.   

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

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förslagsställaren 
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§ 90 Svar på medborgarförslag om 
miljöstation på Artistvägen 

 Dnr TN 20/0139 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att förslaget beaktas i samråd med FTI 
tidigast under 2021 när behovet av antal miljöstationer i kommunen kan 
komma att revideras.  

Sammanfattning 
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra 
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång 
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre 
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det 
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen 
kommer tillbaka. 
 
Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren. När 
fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal miljöstationer kunna avslutas. 
Fyrfackskärlen kommer dock inte kunna täcka hela behovet av den 
avfallslämning som uppstår vid till exempel sällanköp av möbler eller andra 
produkter med större mängd emballage. 
 
Arbetet med att stänga miljöstationer kommer ske tidigast under 2021 och då i 
samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen från miljöstationerna. I 
dagsläget har FTI lämnat in en bygglovsansökan för att kunna återinföra 
miljöstationen på Artistvägen. Ett flertal medborgare har kontaktat kommunen 
och de är angelägna om att få tillbaka sin miljöstation på Artistvägen. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 

• Medborgarförslag om miljöstation på Artistvägen, daterad 4 februari 
2020 

• Beslut KS 20/0094 §3, daterad 12 februari 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att förslaget beaktas i samråd med FTI 
tidigast under 2021 när behovet av antal miljöstationer i kommunen kan 
komma att revideras.  
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Beslutsgång 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

• Kommunstyrelsen 
• Förslagsställaren 
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§ 91 Svar på medborgarförslag om nytt 
system för övrigt avfall 

 Dnr TN 20/0140 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är intressant, 
men att det skulle innebära stora kostnader för avfallskollektivet att införa 
förslaget, med en höjd avfallstaxa som följd. 

Sammanfattning 
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt 
avfall. 
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på 
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet 
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske 
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle 
underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på 
kommunens avfallstaxa. En liknande tjänst finns redan i kommunen mot en 
avgift i avfallstaxan, i annat fall så har kommunen två uppskattade 
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat 27 februari 2020 

• Medborgarförslag om system för övrigt avfall, daterad 4 februari 2020 

• Beslut KS 20/0095 §4, daterad 12 februari 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är intressant, 
men att det skulle innebära stora kostnader för avfallskollektivet att införa 
förslaget, med en höjd avfallstaxa som följd.   

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

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Förslagsställaren 
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§ 92 Sammanträdestider för Tekniska 
nämnden 2021 

 Dnr TN 20/0346 

Beslut 
1. Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 

2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

2. Tekniska nämnden beslutar att ha ett extra sammanträde den 19 oktober 
2020 klockan 15:00 för att behandla dagens återremitterade ärenden 
samt eventuellt även ta upp VA-taxan. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kansliavdelning 
har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess 
beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2020 

Tekniska nämndens beredning 
kl.15:00 

Tekniska nämnden kl. 15.00 

8 februari  15 februari 

12 april  19 april 

17 maj 24 maj 

7 juni 14 juni (heldag) 

13 september 20 september 

18 oktober 25 oktober 

29 november 6 december  
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Förslag till beslut 
1. Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 

2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

2. Tekniska nämnden beslutar att ha ett extra sammanträde den 19 oktober 
2020 klockan 15:00 för att behandla dagens återremitterade ärenden 
samt eventuellt även ta upp VA-taxan. 

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

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden. 
• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro. 
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§ 93 Övriga frågor 
 Dnr TN 20/0109 

1. Maikki Lemne (S) ställde fråga om vems ansvaret är när det händer 
olyckor/olyckstillbud på kommunal väg där sikten är skymd t ex på 
grund av växtlighet eller annat bygge som finns på enskild fastighet?  

Svar: 

• Det är alltid förarens skyldighet att anpassa framförandet av fordonens 
hastighet mm.  

• Händer en olycka sker en utredning på förarens inblandande i första 
hand. 

• I andra hand är det markägarens ansvar 

2. Maikki Lemne (S) ställde fråga vad som görs om skymmande växtlighet 
på enskild fastighet försvårar sophämtning/snöröjning eller minskar 
trafiksäkerheten? Svar: 

• Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i Plan- 
och bygglagen och om reglerna inte följs kan denne bli skyldig att 
betala skadestånd eller vite. 

• Plan- & bygglagen 8 kap 15 § "En tomt ska hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." 

• Kommunen delar ut informationslapp om att vegetationen ska klippas 

• Fastighetsägaren har x veckor på sig 

• Görs inte detta lämnas ärendet till bygg- och miljönämnden 

3. Maikki Lemne (S) ställde fråga om tekniska kontorets rutiner för att 
försäkra sig om att ritningar för anläggningar stämmer överens med 
vad som gjorts i verkligheten i samband med övertagande av 
anläggningarna från exploateringskontoret? Svar: 

• Gata/Park/Trafik och VA är alltid representerade på förbesiktningar och 
efterbesiktningar, byggmöten och utför kontinuerliga egenkontroller på 
platser. 

• För att slutbesiktningen ska godkännas av oss ska relationshandlingar 
varar inskickade och granskade av oss i förhållande till bygghandlingar.  

• Är resultatet inte tillfredställande med det krav som ställts på 
entreprenören godkänns inte slutbesiktningen och entreprenören får 
åtgärda felen. 
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§ 94 Rapporter 
   

Temaärende, Therese Eriksson: Gata, park, trafik- pågående projekt och 
uppföljning. 

• Status för projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020 

• Bedömning av hastighetsdämpande åtgärder 

• Information parkdrift och investeringar 

• Medborgardialog 2020 

• Lånecykelsystem – Cykelstrategi 

• ”Tillsammans för orten” 

 

Avfallsrapport, Mikael Thelin:  

• Taxan är uppe för politiskt beslut i alla fyra kommuner 

• Ohlssons har byggt upp en stark organisation för att driva 
entreprenaden 

• Brev har förberetts för utskick till villahushållen under vecka 41 

• Ruttoptimering och planering hos Ohlssons och PWS klar 
(Första kärlet rullas ut i Håbo 16 oktober, i Upplands-Bro landar första 
kärlen i mitten av november) 

• Apparna (8 st) testas för att vara redo för lansering till entreprenadsstart 

• Arbete pågår med uppdatering och sammankoppling av systemen 
(EDP Future på KC och EDP Mobile ute i fordonen, centralt 
sammankopplade för största möjliga optimering) 

• Plockanalys förbereds och genomförs inför införande för att mäta 
effekten av fyrfack 

• PWS har bosatt sig i stort lager i Rosersberg 
12 personer kommer att bygga ihop 40 000 fyrfackskärl fram till 
årsskiftet.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95 Delegationsbeslut 
Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
1. Fullmakt för upphandling Borttransport och behandling av ÅVC-Material 

delentreprenad 2 
 Dnr TN 20/0001 

  

2. Lokal trafikföreskrift om begränsning av hastighet på Pettersbergsvägen 
 Dnr TN 20/0001 

  

3. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot tung trafik på Pettersbergsvägen 
 Dnr TN 20/0001 

  

4. Delegationslista juni 2020 - Flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak 
 Dnr TN 20/0001 

  

5. Delegationslista juni 2020 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 Dnr TN 20/0001 

  

6. Delegationslista juli 2020 - Flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak 
 Dnr TN 20/0001 

  

7. Delegationslista juli 2020 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 Dnr TN 20/0001 

  

8. Beslut om adresser juni-augusti 2020.pdf 
 Dnr TN 20/0001 

  

9. Delegationslista Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, augusti 2020 
 Dnr TN 20/0001 

  

 

 
  



  PROTOKOLL 41 (42)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 96 Anmälningar 
Nämnden beslutar att lägga anmälningar till handlingarna 
1. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 

Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 18/0468 

  

2. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 
 Dnr KS 19/0488 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 
§ arkivlagen 
 Dnr KS 19/0488 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Grafisk profil 
 Dnr KS 19/0628 

  

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 
 Dnr KS 19/0720 

  

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022 
 Dnr KS 20/0103 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Antagande av OPF-KL 18 
 Dnr KS 20/0128 

  

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 20/0249 

  

9. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 
 Dnr KS 20/0392 

  

10. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 20/0422 

  



  PROTOKOLL 42 (42)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

11. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 81 - 
Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
 Dnr TN 20/0002 

  

12. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 
 Dnr TN 20/0002 

  

13. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, 78 - 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
 Dnr TN 20/0058 
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