
KALLELSE 1 (6) 

Tekniska nämnden 
Datum 

2022-04-27 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 2 maj 2022, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Elisabeth Claesson 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 9 maj 2022, kl. 11:00 

Temaärende – VA krisplan 

Beslutsärenden 

1. Cykelbokslut 2021
TN 22/0126

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Cykelbokslut
2021.

2. Omfördelning investeringsbudget-beläggning 2022
TN 22/0127

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

att omfördela 2 266 tkr från projekt Beläggning till projekt Trafik- 
och tillgänglighetsprogram 2022.
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3.  Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 
TN 22/0036 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 2022 som underlag för beslut om 
kommande investeringar. 

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2022. 

4.  Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av 
avtalshantering 
TN 22/0031 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som 
sitt eget och överlämna till Kommunrevisionen. 

2. att paragrafen justeras omedelbart 

5.  Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor 
Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 
TN 22/0038 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som 
sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 
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6.  Yttrande avseende detaljplaneförslag för Ålsta-
Aspvik-Ensta, samrådsskede 
TN 22/0069 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 
och överlämna det till Kommunstyrelsen 

7.  Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård 
(del av Brogård 1:88), granskningsskede 
TN 22/0051 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte yttra sig i ärendet. 

8.  Svar på ansökan om namnändring av Brogårdsvägen 
TN 20/0238 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna fastighetsägarens ansökan om namnändring av 
Brogårdsvägen till Bro Hof Slottsväg. 

2. att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
adressbyte för befintliga adresser längs med nuvarande 
Brogårdsvägen. 
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9.  Fastställande av utökat verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster 
TN 17/0044 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1 att fastställa utökat verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för 
bebyggelseområdena Ådö Skog, Ekdalen, Lilla Lugnet, Stora 
Lugnet samt Ekbacken enligt bilaga 1, karta inklusive 
förteckning över fastigheter som föreslaget 
verksamhetsområde omfattar. 

 
2 att fastställa utökat verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten för 
fastigheter som geografiskt angränsar till arbetet med 
överföringsledningarna gällande vatten och spillvatten till 
Tjustaområdet enligt bilaga 2, karta inklusive förteckning 
över fastigheter som föreslaget verksamhetsområde omfattar. 

10.  Ordförandeinitiativ - Borttagande av boulebanan på 
torget i Kungsängen 
TN 22/0193 

Ordförandes förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ta bort boulebanan på den horisontella delen av torget. 

11.  Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - 
Uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna 
logistikområde samt förslag till åtgärder. 
TN 22/0186 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra en 
uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna logistikområde samt att 
kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande 
åtgärder.  



 
 

 

KALLELSE 5 (6)  

 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2022-04-27     

 

12.  Övriga frågor 
TN 20/0109 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Stämningsansökan 
2. Beslut om lokal trafikföreskrift på Ekvägen, parkering för personbil 
3. Beslut om fordonsflytt februari 2022 
4. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade februari 2022 
5. Nyttjanderättsavtal - Ådö 1:46, 1:15>2, 1:15>3 
6. Nyttjanderättsavtal - Ådö 1:50 
7. Nyttjanderättsavtal inför framtida ledningsrätt, Ådö 1:113 
8. Nyttjanderättsavtal inför framtida ledningsrätt, Ådö 1:84 
9. Ordförandebeslut - Tillfällig avgiftsförändring gällande infartsparkering 
10. Beslut om yttrande avseende detaljplaneprogram för Klockaren och 

Härnevihage, samrådsskede 
11. Beslut om tillfällig föreskrift om parkeringsförbud på Centrumvägen 
12. Beslut om ändring av lokal trafikföreskrift om datumparkering i 

Kungsängen 
13. Beslut om lokal trafikföreskrift om parkering på Musikvägen 
14. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på 

del av Ådövägen 
15. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på 

Bygdegårdsvägen 
16. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 

Ringvägen 
17. Beslut om fordonsflytt mars 2022 
18. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, mars 2022 

Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 21 – Entledigande av Tomas Lindahl 

(M) som ersättare i Tekniska nämnden 
3. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Gestaltningspolicy Upplands-Bro 

kommun 
4. Handlingar vid Årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2022-

03-31 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 6 - Medborgarförslag om övertagande av 

väghållningsansvar för Rösaringvägen (902) 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 8 - Medborgarförslag om att 

tillgängliggöra stigen till naturreservatet för att boende i Norrboda med 
barnvagn ska kunna gå till Lillsjöbadet 
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7. Kallelse Teknisk Delegation 7 april 2022.pdf 
8. Inbjudan till webbinarium om Transportstyrelsens nya föreskrift om 

byggregler 
9. Inbjudan till seminarium 3 maj – 74 ton på det kommunala vägnätet 
10. Kommunfullmäktiges beslut § 59 - Val av ny ersättare i Tekniska 

nämnden efter Tomas Lindahl (M) 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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