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PROTOKOLL 4 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 Svar på medborgarförslag om att 
kommunen inrättar en Hälsans stig 

 Dnr TN 21/0228 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att överlämna frågan om att utreda och inrätta en Hälsans stig eller liknande 
promenadslinga i kommunen till projektet Omdaning Bro, enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

2. att kontoret också får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka platser 
i hela kommunen som är lämpliga för anläggande av hälsofrämjande 
promenadslingor enligt konceptet Hälsans stig eller liknande. 

Sammanfattning 
Den 16 mars 2021 inkom ett medborgarförslag där medborgaren föreslår att 
Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller en promenadslinga som 
är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad rörlighet hos kommunens 
medborgare.  

Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på detta medborgarförslag då 
tillämpning av en Hälsans Stig, Hälsostig eller likande i utemiljön kan bidra till 
att stärka våra medborgares hälsa, livskvalitet och trygghetskänsla i 
kommunen. 

Hälsans Stig är ett koncept som i Sverige ägs av Riksförbundet HjärtLung 
vilket medför att Riksförbundets riktlinjer måste tillämpas för att kommunens 
promenadstig skall få gå under namnet Hälsans Stig. 

Samhällsbyggnadskontoret har som avsikt att sända vidare förslaget om 
utredning och tillämpning av en Hälsans stig eller liknande promenadstråk till 
Projektet Omdaning Bro som redan arbetar med frågan att tillämpa denna typ 
av hälsostig i Bro, Kombinerat med utmärkta målpunkter och 
trygghetsstärkande känsla.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget, daterat 16 mars 2021. 

• Samgällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 28 juni 2021. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat den 28 april 2021. 
  



  

PROTOKOLL 5 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna frågan om att utreda och inrätta en Hälsans stig eller liknande 
promenadslinga i kommunen till projektet Omdaning Bro, enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 
tilläggspunkten:  

”Att kontoret också får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka platser i 
hela kommunen som är lämpliga för anläggande av hälsofrämjande 
promenadslingor enligt konceptet Hälsans stig eller liknande.” 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Catharina Anderssons (S) tillägg och frågar om det kan vara 
nämndens beslut. Ordföranden finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställare 
• Kommunfullmäktige  

 
  



  

PROTOKOLL 6 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Svar på medborgarförslag om 
djurkyrkogård i kommunen 

 Dnr TN 21/0230 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en djurkyrkogård i Upplands-Bro 
kommun med anledning av brist på framför allt resurser och budget. Men även 
på grund av bristande plats, erfarenhet, kunskap och utrustning för att anlägga 
samt drifta en sådan verksamhet. I dagsläget saknar dessutom kommunen 
någon form av kyrkogårdsförvaltning, vilket innebär att denna fråga - i 
Tekniska nämndens mening - inte är kommunens ansvarsområde. 

Tekniska nämnden vill dock understryka att den ställer sig positiv till att en 
fristående/privat aktör skulle bedriva sådan verksamhet, vilket görs på flera 
ställen i länet. 

Sammanfattning 
Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att etablera en djurkyrkogård 
mellan Bro och Kungsängen utmed gamla Enköpingsvägen. I förslaget 
specificeras att djurkyrkogården – inom angivna besökstider - skall vara 
tillgänglig för allmänheten med bussförbindelse, parkeringsplatser för 
personbilar. 

Gällande kyrkogårdens utformning menar förslaget att platsen skall vara 
försedd med sittplatser för besökare, begravningar skall helst ske med aska i 
urna. 

Samhällsbyggnadskontoret har valt att avslå förslaget på grund av bristande 
resurser - både ekonomiska resurser samt personal- och tjänstemannamässiga 
resurser. Tekniska nämnden ställer sig trots detta inte negativt till att en 
fristående/privat aktör skulle kliva in och bedriva verksamheten i kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 
positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är 
angelägna om att skapa tillgängliga, trevliga och vackra miljöer runtom i 
Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 23 juni 2021 

• Medborgarförslaget, inkom den 06 april 2021 

• Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 
2021 



  

PROTOKOLL 7 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en djurkyrkogård i Upplands-Bro 
kommun med anledning av brist på framför allt resurser och budget. Men även 
på grund av bristande plats, erfarenhet, kunskap och utrustning för att anlägga 
samt drifta en sådan verksamhet. I dagsläget saknar dessutom kommunen 
någon form av kyrkogårdsförvaltning, vilket innebär att denna fråga - i 
Tekniska nämndens mening - inte är kommunens ansvarsområde. 

Tekniska nämnden vill dock understryka att den ställer sig positiv till att en 
fristående/privat aktör skulle bedriva sådan verksamhet, vilket görs på flera 
ställen i länet. 

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: 

• Kommunfullmäktige 
• Förslagsställaren  

  
 
  



  

PROTOKOLL 8 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Tertialrapport 2 2021 Tekniska 
nämnden 

 Dnr TN 21/0006 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 och överlämna den 
till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) deltar 
ej i beslutet. 

Jeanette Bustos Cesped (V) deltar ej i beslutet. 

Jan Ramstedt (SD) och Jan Hellman (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall för 
perioden januari till augusti 2021 samt en helårsprognos för nämndens ekonomiska 
resultat. Prognosen för året visar på en negativ avvikelse vilket härrör från 
avskrivningskostnader för övertagna exploateringsprojekt samt minskade 
exploateringsbidrag. Även minskade parkeringsintäkter till följd av minskat 
resande på grund av Covid-19 samt avstängda parkeringar bidrar till det negativa 
resultatet. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021. 

• Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden den 17 september 2021. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 och överlämna den 
till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (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. 



  

PROTOKOLL 9 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  

PROTOKOLL 10 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 70 Sammanträdestider för Tekniska 
nämnden 2022 

 Dnr TN 21/0383 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2022 
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag med justeringen att 
junisammanträdet ska vara en heldag.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredningsgrupp för år 
2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska 
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
  



  

PROTOKOLL 11 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 
beredning år 2022: 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2022 
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 
förtydligandet att sammanträdet i juni är en heldag. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden 
• Kommunfullmäktige i Upplands-Bro 

 
  

Tekniska nämndens beredning 
kl.15:00 

Sammanträde kl. 15.00 

(Heldag i juni) 

17 januari 24 januari 

21 februari  7 mars 

25 april  2 maj 

7 juni (tisdag) 14 juni (heldag och tisdag) 

29 augusti 5 september 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 



  

PROTOKOLL 12 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Uppdatering av gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag 

 Dnr TN 21/0100 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta uppdateringen av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 
som underlag för beslut om kommande investeringar med 
redaktionella förändringar. 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att föreslå en uppdatering 
av gång- och cykelplanen minst vart fjärde år. 

Sammanfattning 
Den 18 april 2012 beslutade Kommunstyrelsen att anta Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag, som ett underlag för kommande gång- och 
cykelinvesteringar. Anledningen till att det då var uppe för beslut i 
Kommunstyrelsen var att Kommunstyrelsen också hade Tekniska nämndens 
ansvarsområde.  

Samtidigt fick Samhällsbyggnadskontoret uppdraget att vartannat år föreslå en 
uppdatering av gång- och cykelplanen genom att ta bort genomförda projekt 
och lägga till nya vartefter behov uppstår. 

Uppdatering av åtgärdsförslag gjordes 2015 och 2018. Som tidigare 
rapporterats till nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av 
resursbrist. Planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets 
genomförande under samtliga år. 

I år är det dags för den tredje uppdatering av Gång- och cykelplan med 
åtgärdsförslag samt uppgradering av texten enligt kommunens nya grafiska 
profil.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att uppdateringen av Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag antas som underlag för beslut om kommande investeringar 
sker var fjärde år. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 juni 2021 

• Uppdatering av Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, den 14 juni 
2021 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, den 18 april 
2012. 



  

PROTOKOLL 13 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, den 15 juni 
2015 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, den 8 april 
2019. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta uppdateringen av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 
som underlag för beslut om kommande investeringar 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att föreslå en uppdatering 
av gång- och cykelplanen var fjärde år genom att ta bort 
genomförda projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med ett tillägg i 
beslutspunkt ett samt tillägg av en andra beslutspunkt vilka lyder: 

1. ”att anta uppdateringen av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag som 
underlag för beslut om kommande investeringar med redaktionella 
förändringar. 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att föreslå en uppdatering av 
gång- och cykelplanen minst vart fjärde år." 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Catharina Anderssons (S) tillägg och frågar om det kan vara 
nämndens beslut. Ordföranden finner bifall. 

  

Beslutet skickas till: 

• Gata/Park/Trafikavdelningen 
 
  



  

PROTOKOLL 14 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 72 Ändring av parkeringsbestämmelser på 
Begoniaslingan 

 Dnr TN 21/0363 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att den lokala trafikföreskriften om tillåten parkering upphävs 

2. att den lokala trafikföreskriften om område med förbud att parkera 
inom Kockbacka antas 

3. att föreskrifterna träder i kraft den 5 oktober 2021 

Sammanfattning 
Enligt detaljplan 1 för Kockbacka är lokalgatorna dimensionerade för låga 
hastigheter. Körbanebredden är 5,0 meter (gångbana saknas). Parkeringen ska 
ske på respektive tomt i garage eller carport. En parkeringsplats för besökare 
finns i hörnet Begoniaslinga/Lejondalsvägen. Någon gång under byggtiden 
infördes parkering på bl.a. Begoniaslingan som enligt uppgift skulle vara 
tillfällig. Dock framgår det inte någonstans hur länge parkeringen ska gälla. 
P.g.a. klagomål från de boende begränsades uppställningen 2017 till att gälla 
högst 6 timmar. Den tillåtna parkeringen har idag inneburit att även tunga 
fordon parkeras på gatan. Det finns inga andra lokalgator i området med 
tillåten parkering.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att parkeringen ska upphävas samt område 
med förbud att parkera ska införas även på Begoniaslingan med anledning av 
detta. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 

2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att den lokala trafikföreskriften om tillåten parkering upphävs 

2. att den lokala trafikföreskriften om område med förbud att parkera 
inom Kockbacka antas 

3. att föreskrifterna träder i kraft den 5 oktober 2021 
  



  

PROTOKOLL 15 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

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. 

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: 

• Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
 
  



  

PROTOKOLL 16 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 73 Namnsättning av väg till Hebbo i 
Säbyholm, Bro 

 Dnr TN 21/0314 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att vägen som leder från Rösaringvägen till torpet Hebbo i Säbyholm, Bro ska 
få namnet Hebbovägen.  

Sammanfattning 
Den nya fastighetsägaren till Säbyholm 5:25 väster om Bro, där torpet Hebbo 
ligger, önskar en belägenhetsadress eftersom det idag inte finns någon adress 
till platsen och ett nytt bostadshus planeras att byggas här. Den befintliga 
grusvägen som leder från Rösaringvägen nordväst om Säbyholm och endast 
fram till tomtplatsen Hebbo behöver först namnsättas för att platsen ska kunna 
få en adress. Namnförslaget Hebbovägen faller sig naturligt och namnet finns 
inte någon annanstans i Sverige så risk för förväxling föreligger därför inte. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att vägen som leder från Rösaringvägen till torpet Hebbo i Säbyholm, Bro ska 
få namnet Hebbovägen.  

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: 

• Fastighetsägare till Säbyholm 5:25 
• Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 
  



  

PROTOKOLL 17 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 74 Namnsättning i Nyborg, Håtuna 
 Dnr TN 21/0378 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att verkstadsbyggnaden inom byadressområdet Nyborg, i norra Upplands-Bro 
ska få gårdsadressen Verkstaden.  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Nyborg 1:1 i norra Upplands-Bro har problem med 
leveranser till gården och lastbilar som felaktigt kör ända fram till 
huvudbyggnaden. Verkstaden som fastighetsägaren ser som gårdens centrum 
har ingen adress alls idag, men en ny adress till verkstadsbyggnaden skulle 
underlätta för leveranser. Eftersom Nyborg är ett så kallat byadressområde där 
olika byggnader har gårdsnamn istället för gatuadresser krävs en officiell 
namnsättning av verkstadsbyggnaden för att den ska kunna få en adress. 
Namnberedningens och fastighetsägarens gemensamma förslag är gårdsnamnet 
Verkstaden. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att verkstadsbyggnaden inom byadressområdet Nyborg, i norra Upplands-Bro 
ska få gårdsadressen Verkstaden. 

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: 

• Fastighetsägare till Nyborg 1:1 
• Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 
  



  

PROTOKOLL 21 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Avbrytande av upphandling 
 Dnr TN 20/0173 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avbryta upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem, dnr TN 
20/0173. 

Sammanfattning 
Gata/Park/Trafikavdelningen har under sommaren 2021 genomfört en 
upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem. Upphandlingen 
annonserades 2021-06-17 med sista anbudsdag 2021-08-27. Inga anbud har 
inkommit och upphandlingen bör avbrytas.  

Beslutsunderlag 
  
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 15 september 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att avbryta upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem, dnr TN 
20/0173.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) 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: 

• Upphandlingsenheten 
  



  

PROTOKOLL 22 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 77 Ordförandeförslag - Riktlinjer 
namnberedningen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över en uppdatering av 
riktlinjerna för namnberedningen, särskilt avseende ny näringslivspolicy. 

Ordförandens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över en uppdatering av 
riktlinjerna för namnberedningen, särskilt avseende ny näringslivspolicy. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

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: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
  



  

PROTOKOLL 23 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 78 Övriga frågor 
 Dnr TN 20/0109 

• Catharina Andersson (S) ställde frågor om projektet i Gröna dalen 
som kommunfullmäktige enhälligt under förra mandatperioden 
beslutade (180516 § 58) att anta en handlingsplan för: 

”Tekniska nämnden har vid ett par tillfällen tidigare fått rapport om hur 
arbetet med Gröna dalen-projektet och Dagvattendammen söder om 
E18 vid Västra Rydsvägen fortlöper. Statliga medel från Boverket har 
beviljats projektet med 12 500 000 kronor och 13 000 000 kr finns 
avsatt VA för investering.  Dagvattendammen mellan E18 och Västra 
Rydsvägen är färdigprojekterad, 3,8 miljoner är upparbetat. 
Dagvattendammen i Gröna dalen blir en lösning i form av ett öppet dike 
och dagvattendamm. Dagvattendammen vid Västra Rydsvägen ska lösa 
omhändertagandet av dagvatten från Norrboda, Brunna och delar av 
övriga Kungsängen samt att också minska 
översvämningsproblematiken i Gröna dalen. Förutsättningen för att de 
statliga medlen ska utbetalas är att projektet blir färdigställt och vill jag 
minnas besiktigat före den sista juli 2022. Med tanke på att man inte 
kan se några synliga spår av verkställigheten förutom att man kan se att 
Kommunalförbundet Norrvatten utför reliningsarbeten, är det mycket 
påkallat att nämnden får en rapport om hur fortlöper inklusive om det 
kommer att hinna bli klart till utsatt tid så att det statliga bidraget inte 
”fryser inne”.” 
 

Maja Taaler Larsson svarar: 

”VA har tagit del av en förstudie av Kungsängens IP från 2019, antagen av 
SBU, och i samband med detta fört dialoger om området och påbörjat en 
översyn av situationen. Vi ser därmed över åtgärder med avseende på 
dagvattenåtgärder/-dammar i relation till denna förstudie samt för att säkra de 
ekonomiska förutsättningarna.  

Vi vill försöka hitta en lösning som fungerar för alla parter där vi från vår sida 
säkrar upp dagvattensituationen för hela södra Gröna Dalen, inkl. Kungsängens 
IP såsom Parken Gröna Dalen. Vi för också en dialog med Boverket gällande 
det bidrag vi fått tilldelat, där vi muntligen fått en månads respit. 

Kultur- och fritidsnämnden avser att ta ett beslut om utveckling av 
Kungsängens IP (ingår i FÖP för Kungsängen), vilket står som ärende inför 
nästkommande nämndsammanträde.  

Detaljplan för Kungsängens IP föreslås av kontoret att lyftas som upp som prio 
1 i aktualisering av planprioritering.” 
  



  

PROTOKOLL 24 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Catharina Andersson (S) ställde fråga om kommunens hantering av 
översvämningsrisker.  
”För att inte fastighetsägare ska drabbas vid översvämning och för att inte 
kommunen ska bli skadeståndsansvarig jämtemot fastighetsägare är det 
viktigt att vi har full kontroll över de kända risker som finns för områden 
som kan komma att översvämmas. Enligt lag så måste kommunen hantera 
och åtgärda/förebygga kända risker annars kan skadeståndsanspråk ställas 
mot kommunen om skador uppstår vid översvämning. 
 
Länsstyrelsen har upprättat kartor för vilka områden som är riskområden. 
Detta är något som framförallt Kommunstyrelsen har ansvar för ett hantera 
i samband med bl.a. planärenden men hur hanterar vi denna befintliga 
kunskap samband med att ex. fler Dagvattendammar byggs?” 

Maja Taaler Larssson svarar: 

”Genom den av Länsstyrelsen utförda dagvattenmodellen finns i dagsläget en 
viss kunskap om vilka områden som riskerar att översvämmas, detta är något 
som planeras för genom exempelvis dagvattenanläggningar. För att öka 
kunskaperna om översvämningsrisker och således underlätta planläggandet och 
vidtagandet av riskförebyggande åtgärder i Upplands-Bro kommun finns 
skyfallsutredning med i den föreslagna dagvattenplanen. Dagvattendammarna 
anläggs som en del av dessa åtgärder för att fördröja dagvattnet och samla upp 
stora vattenmängder vilka ökar i takt med större andel hårdgjorda ytor.” 
 

• Catharina Andersson (S) ställde följande fråga:  

”Det har sagts mig att en parkeringsplats för ett 90-tal bilar håller på att 
byggas av kommunen i närheten av bl.a. Begoniaslingan. Därför undrar 
jag var/när har beslut om anläggande tagits? Är anläggandet i enlighet 
med detaljplanen? Är grannarna hörda/tillfrågade? När är bygglov 
beviljat? Vem äger marken? Vem ska sköta/ bekosta driften?” 
 

Afsaneh Kasiri svarar: 

”Varken Gata/Park/Trafikavdelning, Mark- och exploateringsavdelningen eller 
Bygglovavdelningen har kännedom om någon byggnation av parkeringsplatser 
i närheten av Begoniaslingan. ” 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om de arbeten som gjorts för att 
komma tillrätta med vattenläckan vid Bro station: 
”Vad har gjorts under sommaren? Finns det risk för fortsatta problem? 
Hur ser ansvarsfördelning ut mellan kommun och Trafikverket? 
Informationen är bristfällig till resenärer som inte kan använda 
trapporna.” 



  

PROTOKOLL 25 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Afsaneh Kasiri svarar: 

”Trafikverket äger ledningen därav ligger ansvaret för att laga läckan på 
Trafikverket. Kommunen har ordnat provisorisk vattenförsörjning via en 
brandpost samt levererat nödvattendunkar till Trafikverkets personal.  

Trafikverket påbörjade arbetet utan någon kontakt med kommunen då de var 
av uppfattningen att det var på deras egen fastighet men i själva verket var det 
på kommunens mark. Kommunen upptäckte detta och krävde då in TA-plan 
med korrekta avstängningar och tidplan. 

När informationen nådde fram till kommunen mottog vi nedan text från 
entreprenören (Trafikverket) gällande information till resenärer: 

”Vår underentreprenör har redan som rutin att det finns en vakt som ska ha 
uppsikt över resenärer med t.ex. rullstol som behöver assistans att ta sig till 
stationen. Då stängs maskinen av och vår personal hjälper resenären att 
komma ner. 

Man ska även se till att det finns tillräckligt utrymme att ta sig fram vid 
arbetsdagens slut och just detta utrymmeskrävande arbetsmoment beräknas 
vara slutfört under morgondagen.  

Gällande tidplan så kommer det att förekomma arbete på stationen under hela 
sommaren.  

Vi kommer att behöva utföra liknande operation även på andra sidan tunneln 
och hela entreprenaden beräknas vara slutförd första halvan av september.” 

Efter avslutat arbete har det varit väldigt skräpigt på platsen, och entreprenören 
meddelade att de hade tänkt att spara städningen till då asfaltering skulle ske. 
Kommunen krävde omgående städning vilket påbörjades den 26 augusti.” 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om skyltning vid Bro-rondellen: 

”Varför finns inte Råby skyltar när man svänger ut från centrum 
parkeringen? Det är ologiskt.” 

 
Afsaneh Kasiri svarar: 

”I vägvisningsplanen strävar man efter att minimera skyltningen och inriktar 
sig på att prioritera geografiska mål samt närmsta stadsdel i anslutning till 
korsning eller cirkulationsplats.  

Vägvisningsskylt till Råby som närmsta stadsdel (bild finns) finns vid 
Råbyrondellen. sedan finns en stadsdelsskylt i början av Råbyvägen (bild 
finns). 



PROTOKOLL 26 (31) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om:

”Varför det inte finns en trottoar mellan centrum och hållplats för 555
Norrgårdsvägen mot Låssa kyrka?”

Afsaneh Kasiri svarar: 

”Det finns idag säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar mellan Bro 
centrum och busshållplatser i Bro (bild finns). Vi tar självklart med oss denna 
synpunkt till projekt Omdaning Bro för eventuella framtida åtgärder.” 

Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.

Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.



PROTOKOLL 27 (31) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats.



  

PROTOKOLL 28 (31)  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 79 Rapporter 
   

Temaärende - Vägvisningsplan 
• Afsaneh Kasiri informerar om vägvisningsplanen. 

Afsaneh Kasiri, Gemensamhetsodling i Råby 
• Startat ett samarbete mellan kommunen, föreningen Odla ihop Råby, 

Upplands-Brohus, Råby förskola samt Upplands-Bro 
Kommunfastigheter. 

• Rustat upp bänkar och satt upp en ny papperskorg i området 
• Tillverkat och ställt ut odlingslådor samt köpt in och levererat 

odlingsjord. 
• Tillhandahållit med örter, fruktträd och perenner. Ytterligare två 

fruktträd levereras i slutet av september. 
• Tillverkat och ställt ut en grillplats med tillhörande sittplatser samt ett 

picknickbord med plats för 10 personer. 
• Grävt bort buskbestånd, anlagt ny växtbädd samt planterat 

vinbärsbuskar. Detta utfördes tillsammans med Odla ihop Råby, Råby 
förskola och Norrängens förskola. 

• Tillverkat samt monterat informationsskyltar om projektet, samt en 
anslagstavla tillägnad föreningen Odla ihop Råby för kommande 
platsträffar. Föreningen annonserar kontinuerligt i media om 
kommande evenemang. 

• Ordnat möjligheten för Odla ihop Råby att ta vatten från en vattenpost 
på Upplands-Brohus fastighet. 

• Köpt in samt levererat redskap som spadar, grepar, krattor osv, 
vattenslang, kopplingar, vattenkannor m.m. samt levererat och monterat 
en redskapslåda med lås på Upplands-Bro Kommunfastigheters mark. 

• Köpt in och levererat uppbindningsanordning till fruktträd.  
• Tillverkat och levererat 10 insektshotell till Råby förskola för målning 

samt upphängning i Råbyparken. 

Returpapper – Mikael Thelin 
• Informerar om returpapper som kommer att bli ett kommunalt ansvar 

• Samverkan ska ske med Håbo, Sigtuna och Knivsta 

Vattenmätare - Maja Taaler Larsson 
• Det kommer ta 8 år innan samtliga vattenmätare är utbytta till digitala 

vattenmätare. 

• De går under driftkostnad och inte på projekt. 
  



  

PROTOKOLL 29 (31)  
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§ 80 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista flytt av Fordon, Juni 2021 

 Dnr TN 21/0001 
  

2. Delegationslista PRH 20210601-20210631 
 Dnr TN 21/0001 

  

3. Delegationslista juli 2021- Flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak 
 Dnr TN 21/0001 

  

4. Delegationslista juli 2021 - parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 Dnr TN 21/0001 

  

5. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag april 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

6. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag maj 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

7. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juni 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

8. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juli 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

9. Tillfällig lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Ådövägen 
 Dnr TN 21/0336 

  

10. TN 21–0001 Beslut om adresser maj-aug 2021.docx 
 Dnr TN 21/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 30 (31)  
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§ 81 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022-2027 
 Dnr KS 20/0634 

  

2. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 3 juni 
2021 
 Dnr KS 21/0052 

  

3. Kommunalförbundet Norrvattens årsredovisning 2020 
 Dnr KS 21/0052 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning 
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 
 Dnr KS 21/0180 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
 Dnr KS 21/0283 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 Dnr KS 21/0297 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond 
 Dnr KS 21/0305 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 
med planering för 2023-2024 
 Dnr TN 21/0003 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr TN 21/0005 

  

10. Kommunstyrelsens beslut § 89 - Företagskonsekvensanalys vid fysisk 
planering 
 Dnr TN 21/0268 

  

11. Socialnämndens beslut § 31 Svar på ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin 
(S) - Säker gångväg till Daglig verksamhet Västra Rydsvägen 
 Dnr TN 21/0269 

  

12. Förlängd remisstid för Remiss av Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 
2021, och inbjudan till remisseminarium 
 Dnr TN 20/0383 
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13. Statlig medfinansiering till miljö- och kollektivtrafikåtgärder 
 Dnr TN 20/0383 

  

14. Underrättelse om granskning av detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, 
Kungsängen, Upplands-Bro kommun 
 Dnr TN 21/0328 

  

15. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 32 - Remissvar på 
förslag till dagvattenplan och dagvattenpolicy från Tekniska nämnden 
 Dnr TN 21/0257 

  

16. Påminnelse:  Inbjudan till tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-
planering, 23 september 2021 
 Dnr TN 21/0011 
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