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PROTOKOLL 3 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Svar på medborgarförslag om ändrade 
hastigheter i Kungsängen 

 Dnr TN 21/0112 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte införa en enhetlig hastighetsgräns på 40 km i timmen på Kungsängens 
huvudgator då dessa har olika standard. 

Sammanfattning 
En medborgare har föreslagit att en enhetlig hastighetsgräns på 40 km i timmen 
införs på Kungsängens huvudgator. Medborgaren anser att det är för många 
olika hastigheter på vägarna. Det skulle vara bättre med endast en hastighet 
genom Kungsängens gator för en säkrare körning. Man kunde hålla bättre 
uppmärksamhet på omgivningen om man slapp hålla reda på rätt hastighet.  

Hastighet ska anpassas till vägens standard samtidigt som säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna måste upprätthållas. Rätt hastighet är en förutsättning 
för att minska antalet olyckor. Det bidrar också till förståelse och ökad hänsyn i 
trafiken. Gatorna som medborgaren anger har olika standard varför en enhetlig 
hastighetsgräns inte är motiverad. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021 

• Medborgarförslaget, inkom den 20 januari 2021 

• Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
februari 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte införa en enhetlig hastighetsgräns på 40 km i timmen på Kungsängens 
huvudgator då dessa har olika standard. 

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. 

Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 



  

PROTOKOLL 4 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Förslagsställaren 

 
  



  

PROTOKOLL 5 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Medborgarförslag om att anordna 
pulkabacke, hundrastplats och belyst 
promenadspår i Bro 

 Dnr TN 21/0178 

Beslut 
Tekniska nämnder beslutar 

att avslå medborgarförslaget om att anlägga pulkabacke, belyst gångväg samt 
hundrastgård i anslutning till områdena Österhagen, Sandboda och Sandaberg, 
då kommunen inte har rådigheter över föreslagna platser.  

Sammanfattning 
Den 17 september 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna 
pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro. 

Frågeställaren menar att i den ”nya delen av Bro” finns många barnfamiljer, 
det finns stora ytor och det byggs fortfarande en hel del. Frågeställaren skulle 
önska att en pulkabacke (och eventuellt mer runt den, som en hundgård mm) 
kunde uppföras, dels av massorna som ändå grävs upp. Bra ställen skulle 
exempelvis kunna vara ”ängen” mellan Kockbacka och lilla skogen med gamla 
svinstian och Ladan, på Ginstvägens gamla lekplats eller vid den nya 
motorvägsavfarten menar frågeställaren. Vidare så önskar frågeställaren att den 
påbörjade grusvägen leds ihop och blir belyst. där finns ett bra ställe att ha en 
backe, promenadspår och lek eller gym anser frågeställaren. Samt att bort mot 
tunneln under motorvägen (mot avrättningsplatsen) finns en stig i skogen, där 
grusvägen inte möter inte upp. Frågeställaren upplever det som fruktansvärt att 
gena genom tistlarna för att nå den. Slutligen så anser frågeställaren att ett litet 
skidspår och kunna åka backe där skulle kunna vara ett alternativ och 
frågeställaren önskar att det sprids ut platser där folk vill vara över hela Bro.   

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 
positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är 
angelägna om att kunna skapa trygga och framkomliga gångvägar, samt att 
kunna erbjuda ett brett urval av lek/aktivitets platser. 

Upplands-Bro kommun kommer inte att anlägga pulkabacke, hundrastgård och 
belyst gångväg, med anledning av de nyttjanderättsavtal som redan är i bruk på 
de omnämnda platserna samt att vissa platser inte är kommunalägd mark. 
Kommunen har inget mandat att anlägga en pulkabacke på 
gemensamhetsanläggning, vilket gör att föreningen står för drift och underhåll 
enligt avtal. 
  



  

PROTOKOLL 6 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, daterad den 7 september 2019 

2. Komunfullmäktiges protokollutdrag § 34, daterad den 31 mars 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnder beslutar 

att avslå medborgarförslaget om att anlägga pulkabacke, belyst gångväg samt 
hundrastgård i anslutning till områdena Österhagen, Sandboda och Sandaberg.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ett 
tilläggsförslag i slutet av kontorets förslagsmening som lyder: 
”, då kommunen inte har rådigheter över föreslagna platser.” 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 
Marcus Skölds (M) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Marcus Skölds (M) tilläggsförslag, och att Tekniska nämnden 
har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen  

 
  



  

PROTOKOLL 7 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Svar på medborgarförslag om att 
placera ut fler laddplatser för elbilar i 
kommunen 

 Dnr TN 21/0177 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upprätta avtal om elförsörjning 
som möjliggör anläggandet av laddplatser i enlighet med nämndens tidigare 
beslut.    

Sammanfattning 
En medborgare har föreslagit att fler laddplatser för elbilar ska placeras ut i 
kommunen, vid Willys, Coop m.fl. platser. Medborgaren anför att det behövs 
fler laddplatser för att det ska gå att ställa om till att köra fossilfritt.  

Det medborgaren har föreslagit som exempel på platser ligger på tomtmark 
varför kommunen på dessa platser inte har mandat att påverka införandet av 
laddplatser. Tekniska nämnden har tidigare beslutat om att anlägga tre 
laddplatser för långtidsladdning på infartsparkeringen samt en plats för 
korttidsladdning på Torget i Kungsängen. Genomförandet har ännu inte blivit 
verklighet då elförsörjningen inte är löst. Samhällsbyggnadskontoret kommer 
när avtal om elförsörjningen finns upprättat att anlägga laddplatser på gatumark 
i enlighet med nämndens tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021 

• Medborgarförslaget, inkom den 11 mars 2021 

• Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 
mars 2021  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upprätta avtal om elförsörjning 
som möjliggör anläggandet av laddplatser i enlighet med nämndens tidigare 
beslut.    

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 8 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Förslagsställaren 

 
  



  

PROTOKOLL 9 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58 Medborgarförslag om att fjärravläsa 
vattenmätare 

 Dnr TN 21/0176 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avslå medborgarförslaget. Krypteringsnyckeln kan inte delas ut pga. 
dataskyddsförordningen GDPR. 

Sammanfattning 
År 2019 började VA-avdelningen att byta ut vattenmätare i kommunen till 
digitala fjärravlästa vattenmätare. Kommunen läser av vattenmätarna med hjälp 
av en ”drive-by”-lösning och samlar in data en gång i månaden. Vattenmätarna 
har en krypteringsnyckel som är individuell för varje vattenmätare.  

2021-03-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar ta del av 
krypteringsnyckeln för sin vattenmätare. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021 
• Medborgarförslag den 4 mars 2021 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges beslut att skicka ärendet för 

yttrande den 31 mars 2021 §31 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avslå medborgarförslaget. Krypteringsnyckeln kommer inte att delas ut pga. 
dataskyddsförordningen GDPR. 

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. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

  



  

PROTOKOLL 10 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Namnsättning av park i gamla Bro 
 Dnr TN 21/0040 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att parken mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och 
Lantmätarvägen i gamla Bro ska heta Prästängen. 

Sammanfattning 
Ett förslag till namnsättning av grönområdet mellan Bagarvägen, Målarvägen, 
Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i gamla Bro inkom till 
namnberedningen i augusti 2020, vilket aktualiserade frågan om eventuellt 
behov av namn på grönytor i kommunen. Namnberedningen anser att detta 
grönområde används förhållandevis mycket och kan vara bra att kunna referera 
till med ett officiellt antaget namn, trots att ytan inte är en typisk park. 

Namnförslaget har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och hänsyn 
har tagits till de remissvar som inkommit från fastighetsägarna.  

Beslutsunderlag 
• Namnberedningens tjänsteskrivelse den 2021-05-24 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att parken mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och 
Lantmätarvägen i gamla Bro ska heta Prästängen. 

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. 

Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Fastighetsägare till Bro Prästgård 1:49 och Bro Prästgård 6:12 

• Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret    



  

PROTOKOLL 11 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Beslut om namn på ny sporthall i 
Tibble, Kungsängen efter röstning 

 Dnr TN 20/0399 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att den nya sporthallen i Tibble, Kungsängen ska heta Kungshallen, vilket var 
det vinnande namnförslaget som allmänheten röstat fram. 

Sammanfattning 
I Tibble, Kungsängen har en ny sporthall byggts och behöver namnsättas. 

Tekniska nämnden beslöt den 7 december 2021 TN §114 att utlysa en 
namntävling. En inbjudan till allmänheten gick ut om att lämna förslag på 
namn till den nya sporthallen. Allmänheten hade möjlighet att lämna förslag 
under perioden 11–24 januari 2021.  

Namnberedningen beredde de inkomna förslagen och tog fram tre förslag för 
omröstning som också ska följa kommunens namnsättningspolicy. Förslagen 
skickades på remiss till Kultur- och fritidsnämnden som i sitt svar förordar att 
förslagen Kungsbrohallen, Klockhallen och Pingponghallen går vidare till 
omröstning. Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2021 om vilka tre 
förslag som går vidare till omröstning. De tre förslagen var Klockhallen, 
Kungshallen och Kungsbrohallen.  

Efter att dessa tre förslag beslutats bjöds allmänheten in att rösta på förslagen 
(omröstningen var öppen under perioden 4–20 maj 2021) och namnet 
Kungshallen fick flest röster. Kungshallen fick 68 röster, Klockhallen 27 röster 
och Kungsbrohallen 21 röster. Totalt 116 röster. Namnberedningens förslag är 
därför att Tekniska nämnden ska fastställa namnet Kungshallen. 

Beslutsunderlag 
• Namnberedningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2021 

• Kultur och fritidsnämndens svar på remiss den 23 mars 2021 KFN §16 

• Förteckning över inkomna förslag 

• Tekniska nämnden beslut om att utlysa namntävling den 7 december 
2020 TN § 114  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att den nya sporthallen i Tibble, Kungsängen ska heta Kungshallen, vilket var 
det vinnande namnförslaget som allmänheten röstat fram. 



  

PROTOKOLL 12 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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. 

Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
 
  



  

PROTOKOLL 13 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Omfördelning av VA investeringsmedel 
2021 

 Dnr TN 21/0258 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att omfördela investeringsmedel från projekt Utökad verksamhetsområde till 
Tjusta projektets budget år 2021 20 100 tkr och till år 2022 budget 4 300 tkr.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av VA-avdelningens 
investeringsbudget. Omfördelning utförs från årets investeringsbudget för 
Utökad verksamhetsområde till årets och nästa årsbudget för Tjusta. 
Omfördelning grundar sig på de investeringsprognoser som framkommit under 
projektet Tjusta.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

• Tertilarapport 1 2021 sida 18 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att omfördela investeringsmedel från projekt Utökad verksamhetsområde till 
Tjusta projektets budget år 2021 20 100 tkr och till år 2022 budget 4300 tkr.  

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. 

Jeanette Bustos Cesped (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• VA-chef 
• Ekonomistaben 

 
  



PROTOKOLL 14 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Övriga frågor
Dnr TN 20/0109 

Catharina Andersson (S) ställde fråga om gemensamhetsodling: 

”Hur har det gått med den gemensamhetsodling som nämnden beslutade skulle 
anläggas i Råby i Bro vid sammanträde 2020-05-25 samt hur det går med det 
uppdrag som nämnden gav till Samhällsbyggnadschefen vid samma nämnd, att 
undersöka förutsättningarna för ytterligare platser för gemensamhetsodlingar i 
kommunen.” 

Linda Edgren svarar: 

”Odlingen är väldigt uppskattad men de som jobbar med att undersöka frågan 
om förutsättningar för ytterligare platser för gemensamhetsodlingar i 
kommunen har fått fokusera på att iordningsställa Björknäs Camping. När det 
arbetet är klart så kommer fokus läggas på att undersöka frågan. Vi 
återkommer till septembernämnden.” 

Maikki Lemne (S) ställde fråga angående omfattande grävningsarbeten vid Bro 
station: 

”Vid nedgången till Bro station pågår omfattande arbeten som även inverkar på 
tillgängligheten för gående. Tacksam information om till exempel orsak och 
hur länge de beräknas pågå.” 
Linda Edgren svarar: 
”Den vattenläcka som varit är inom SL:s område och kommunen bevakar 
frågan för att säkerhetsställa så att åtgärder genomförs för att åtgärda läckan.” 



  

PROTOKOLL 15 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Ledamotsinitiativ från Catharina 
Andersson (S) - angående 
färdigställande av gångbana längs 
Västra Rydsvägen och Skyttens väg  

 Dnr TN 21/0297 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att ärendet överlämnas till Samhällsbyggnadskontoret för beredning. 

Sammanfattning 
I Trafik och tillgänglighetsprogrammet (TTP) togs 2020 ett beslut gällande 
gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo 
Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen. Med bakgrund av beslutet 
så väcker Catharina Andersson (S) ett ledamotsinitiativ under Tekniska 
nämndens sammanträde den 14 juni för att begära en redovisning till nämnden 
av hur tidsplanen ser ut för genomförandet av gångbanan. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - angående 

färdigställande av gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg 
mellan Kasmo Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen som 
inkom 13 juni 2021. 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Vi Socialdemokrater vill snarast få en redovisning till nämnden av hur 
tidsplanen ser ut för genomförandet av den redan beslutade delen i 2020 års 
TTP, projekt 7 a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan 
Kasmo Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) föreslår att ärendet överlämnas till 
Samhällsbyggnadskontoret för beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M) 
förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren  
• Samhällsbyggnadskontoret 

  



  

PROTOKOLL 16 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64 Rapporter 
 

 
Temaärende - Parkeringsplatser i Kungsängen 

• Afsaneh Kasiri och Andrea Jansson informerar om 
parkeringsplatser i Kungsängen. 

VA-chefens rapport, Maja Taaler Larsson  
• Ådö skog - Beräknat att vara klart våren 2022 

Gata/Park/Trafik-avdelningen, Afsaneh Kasiri  
• Beläggningsarbete på Enköpingsvägen mellan Sylta och Bro 

• Trafikanordningsplan på Centrumvägen 

Avfall TN - Mikael 
• Gemensam avfallsplan – Uppstartsmöte har varit. 

• Avfallskonsult – anbudstiden löpt ut i upphandlingen 

• Containerupphandling – Börja byta ut uttjänta containrar 
 

 

 
 

 

 

 
  



  

PROTOKOLL 17 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista flytt av fordon, maj 2021 

 Dnr TN 21/0001 
  

2. Delegationslista PRH 20210501-20210531 
 Dnr TN 21/0001 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 32 – Medborgarförslag om att placera ut 

fler laddplatser för elbilar i kommunen 
 Dnr TN 21/0177 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 34 – Omfördelning av medborgarförslag 
om att anordna pulkabacke, hundrastplats och belyst promenadspår i Bro 
 Dnr TN 21/0178 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag vår 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner 
vår 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 21/0011 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro 
 Dnr KS 21/0226 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
 Dnr KS 21/0278 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 206 - Medborgarförslag om att skapa en 
säkrare skolväg till Härneviskolan 
 Dnr TN 20/0590 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 205 - Medborgarförslag om fler 
papperskorgar i kommunen 
 Dnr TN 20/0591 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 29 - Medborgarförslag om att julpynta 
Ginnlögs bro 
 Dnr TN 21/0175 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 35 – Omfördelning - Medborgarförslag om 
att göra Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 
 Dnr TN 21/0179 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Medborgarförslag om att kommunen 
inrättar en Hälsans stig 
 Dnr TN 21/0228 

  



  

PROTOKOLL 19 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-06-14 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Medborgarförslag om djurkyrkogård i 
kommunen 
 Dnr TN 21/0230 

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 8 - Ombudgetering av medel Tekniska 
nämnden 
 Dnr TN 20/0539 

  

15. Kommunfullmäktiges beslut § 31 - Medborgarförslag om att fjärravläsa 
vattenmätare 
 Dnr TN 21/0176 

  

16. Kommunfullmäktiges beslut 122 – Svar på medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 
 Dnr TN 17/0372 

  

17. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 16 Yttrande om urval av tre namn 
inför omröstning om namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen 
 Dnr TN 20/0399 

  

18. Kommunfullmäktiges beslut § 63 - Medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka 
 Dnr KS 21/0251 

  

19. Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med 
delårsbokslut 
 Dnr KFN 20/0049 
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