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§ 1 Dagvattenåtgärd Brunna våtmark 
 Dnr TN 21/0534 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om att nyttja den aktuella 
marken för ändamålet genomföra dagvattenåtgärder i form av att den 
föreslagna dagvattenparken ska anläggas i Brunna våtmark/Norra gröna dalen. 
Anläggandet ska finansieras med LONA-bidrag. 

Sammanfattning 
Dagvattenhanteringen är en av knäckfrågorna för ett hållbart samhällsbygge. 
Gröna dalen utgör en viktig del av dagvattensystemet för Brunna-Kungsängen. 
Detta då det mesta av allt dagvattnet i Kungsängen rinner genom gröna dalen 
(se Figur 1 och 2) via Tibbledammen och sen till vattenförekomsten Mälaren-
Görväln. Vattenkvalitén i Mälaren-Görväln är ansträngd och den har klassats 
till måttlig ekologisk status. Åtgärder behöver sättas in för att god ekologisk 
status skall nås. Dagvattennätet är i vissa delar underdimensionerat och redan i 
dag leder det till att mark tidvis översvämmas. 

Därmed föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Upplands-Bro Kommun skall 
ge plats åt en dagvattenpark i norra Gröna dalen. Dagvattenparken (se Figur 3) 
består av en bäckfåra med olika djupa dammar med omgärdande 
våtmarksvegetation. Området runt bäck och damm görs i ordning till en liten 
park med växter och sittplatser för att skapa en till mötesplats i Brunna. Fokus 
för den föreslagna åtgärden är rening och fördröjning av dagvattnet, men 
samtidigt skapas ekologiska, rekreativa och estetiska värden som kommer att 
bidra till ett upplevelserikt och varierat landskapsrum i norra Gröna dalen. 

Marken ägs av kommunen och är i dagsläget planlagd som parkmark. För 
närvarande består marken av en snårig yngre tallskogsdunge där speciella 
biologiska värden ej har kunnat identifierats. Åtgärden finansieras av 
Länsstyrelsen Stockholm via deras bidrag för lokala naturvårdssatsningar 
(LONA) och skötseln kommer att ske i samverkan mellan VA-enheten och 
avdelningen för Gata, Park och Trafik. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2021 

 Utvecklingsprogram Gröna dalen den 16 maj 2018 

 LONA-ansökan den 30 november 2018 

 Komplement till LONA-ansökan den 19 november 2021 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om att nyttja den aktuella 
marken för ändamålet genomföra dagvattenåtgärder i form av att den 
föreslagna dagvattenparken ska anläggas i Brunna våtmark/Norra gröna dalen. 
Anläggandet ska finansieras med LONA-bidrag. 

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: 

 Tekniska nämnden 
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§ 2 Ändring av lokal trafikföreskrift på 
Körsbärsvägen 

 Dnr TN 21/0538 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att upphäva huvudled i korsningen på Körsbärsvägen 

2. att införa lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Rönnbärsvägen och 
Västra Rydsvägen 

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna antas och träder i kraft den  
7 februari 2022 

Sammanfattning 
Väjningsplikt i korsningen Körsbärsvägen/Rönnbärsvägen/Västra Rydsvägen 
är idag reglerad med huvudled. Förare av fordon på Västra Rydsvägen samt 
Rönnbärsvägen som kör in på Körsbärsvägen ska lämna företräde mot fordon 
på Körsbärsvägen.  
Huvudled införs vanligtvis där framkomligheten på en väg eller gata med flera 
korsningar ska prioriteras. I enstaka korsningar är det mer ändamålsenligt att 
reglera trafiken med märke väjningsplikt.  
Ändring av de lokala trafikföreskrifterna medför ingen ändring i praktiken för 
vem som ska lämna företräde i den aktuella korsningen.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att huvudled upphävs i korsningen 
på Körsbärsvägen och lokal trafikföreskrift om väjningsplikt införs på Västra 
Rydsvägen samt på Rönnbärsvägen. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 

2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att upphäva huvudled i korsningen på Körsbärsvägen 

2. att införa lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Rönnbärsvägen och 
Västra Rydsvägen 

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna antas och träder i kraft den  
7 februari 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

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/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 3 Namnsättning av ny lekpark med gym i 
Brunna 
Dnr TN 21/0388 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att den nya lekparken med gym i Brunna ska få namnet Nyckelbergsparken. 

Sammanfattning 
En ny kommunal lekplats med olika delar för olika åldersgrupper samt ett 
utegym byggs just nu i Brunna på en grönyta norr om Tarantellastigen och 
Artistvägen. Parken behöver ett namn samt adress för att underlätta för 
besökare att hitta dit.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2021.

 Inkomna namnförslag

 Tekniska nämndens beslut den 25 oktober 2021.

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021.

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att den nya lekparken med gym i Brunna ska få namnet XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar på följande förslag till beslut: 

”Tekniska nämnden beslutar att den nya lekparken med gym i Brunna ska få 
namnet Emaljparken.” 

Marcus Sköld (M) yrkar på följande förslag till beslut: 

”Tekniska nämnden beslutar  

att den nya lekparken med gym i Brunna ska få namnet Nyckelbergsparken.” 

Efter diskussion i nämnden yrkade Catharina Andersson (S) sedan istället bifall 
till Marcus Skölds (M) förslag till beslut. 

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.  
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Beslutet skickas till: 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 4 Översyn av dagvattenprojekt i Gröna 
Dalen 

 Dnr TN 22/0040 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att med anledning av behovet av helhetssyn i Gröna Dalen behöver 
dagvattenprojekten, Parken i Gröna Dalen ses över och projektet tillfälligt 
pausas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) medges lämna en protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att dagvattenprojekten Parken i Gröna 
Dalen samt Kungsängens IP tillfälligt pausas för att möjliggöra helhetssyn. En 
viktig inriktning i en obruten samhällsbyggnadsprocess är att olika mål 
hanteras parallellt. Både Kungsängens IP ska utvecklas och 
dagvattenhanteringen ska lösas.  

Sedan en tid tillbaka finns olika utmaningar i att hantera dessa två parallella 
inriktningar. För att kunna tillse dessa olika inriktningar har 
dagvattenhanteringen i Gröna Dalen samt Kungsängen IP pausats. Pausen 
strävar efter att tydliggöra förhållanden avseende disponeringen av ytan runt 
Kungsängens idrottsplats för att utöka kommunens tillgång till fler resurser för 
idrott och rekreation. Det har konstaterats att innan förutsättningarna är tydliga, 
att projekten samordnats samt att ytdispositionen är löst genom ett tydligt 
beslut måste dagvattenprojekten tillfälligt pausas. 

Beslutsunderlag 
 5794-2021 Tjänsteanteckning Boverket daterad 19 januari 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2022 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att med anledning av behovet av helhetssyn i Gröna Dalen behöver 
dagvattenprojekten, Parken i Gröna Dalen ses över och projektet tillfälligt 
pausas. 

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.  

Protokollsanteckning 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S), Maikki Lemne (S) och Leif 
Janson (S) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater känner stor oro för att statsbidraget ska utebli för 
genomförandet av utvecklingsprojektet i Gröna Dalen. Det är positivt att ett 
helhetsgrepp över Gröna dalen eftersträvas men vi förutsätter att de styrande 
M+L+KD+C har fått skriftlig garanti från behörig instans om att bidraget kommer att 
utbetalas så kommunen inte riskerar gå miste om de 12 500 000 kronor i statsbidrag 
som kommunen redan beviljats.” 

Beslutet skickas till: 

 Teknisk chef 
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§ 5 Övriga frågor 
 Dnr TN 20/0109 

 Catharina Andersson (S), ställde fråga om tömningen av 
avloppstankar: 
”Tömningen av avloppstankar har tydligen försämrats. Det är flera som 
har drabbats av att bokade körningar uteblir på utsatt tid eller att den 
som ska tömma dyker upp på annan oannonserats tid, Varför har det 
uppstått för problem?” 

Mikael Thelin svarar: 

”I den nya upphandlingen/entreprenaden valde vi att ta över kundtjänst och 
orderhantering i egen regi, vilket innebär att vårt kontaktcenter tog över dessa 
arbetsuppgifter från vår entreprenör med start 1a januari 2021. 

Detta har varit en tuff upplärningsperiod samtidigt som det fanns många fel och 
brister i det kundregistret vi fick av Relita/Recover. 

Relita, eller Recover som de nu heter har under året bytt ägare och genomgått 
en omorganisation, i samband med detta så fick vi en för oss helt ny driftledare 
från Recover. 

Från mitten av december har det varit extra tufft bland annat på grund av 
väder/snö/halka, samt det tilltagande Coronaläget med tuffare karantän-
reglerna vilket såklart även berör chaufförerna i slam-entreprenaden,  samtidigt 
som det varit väldigt många budade tömningar. 

Recover tog under en tid in 2 extrabilar med chaufförer från Västerås för att 
stötta. 

Det kan vara svårt för nya chaufförer att på ett smidigt sätt hitta till tankarna i 
vissa fall, då dessa inte alltid är tydligt utmärkta.   

För att förenkla detta har vi nu beställt skyltar som vi kan skicka ut till 
abonnenter där Recover har svårt att hitta brunnarna, så de kan märka upp sina 
brunnar på ett tydligare sätt. 

Ovanligt många ”budade tömningar” 

 Fler jobbar hemma, behöver tätare tömningar osv. 
 Budade (manuellt beställda) hämtningar är dyrare än att ha tömningar 

på fasta intervaller, ändå väljer många att ringa in och buda. 
 Det finns 3 varianter av budade tömningar. 
 En vanlig budning ska ske inom (7 arbetsdagar), express inom (24 h), 

akuttömning (6 timmar). 
 Kommer det många akut och expressbeställningar samtidigt så kan man 

behöva skjuta andra tömningar en dag för att göra plats på bilarna. 
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 Budade tömningar gör det svårare att planera arbetet för bilarna, då vi 
inte kan styra hur många beställningar som kommer en viss dag eller 
vecka. 

Fasta tömningar är på många sätt att föredra. Håbo har ytterligare höjt sin taxa 
för att styra mot planerade tömningar, men det har vi inte velat göra i dagsläget 
då vi misstänker att coronan/hemarbetet spär på detta behov av budade 
tömningar och att det borde avta efter pandemin. Det har historiskt inte varit 
något större problem före pandemin. 

Schemalagda tömningarna aviseras till kunderna 3 veckar innan tömning. 

Kontaktcenter skickar ut brev med vilken vecka/månad de ska få tömt. 

Man får aldrig en bestämd dag aviserad, antingen en viss vecka eller månad 
beroende på vilken intervall kunden har valt. 

Det har som sagt varit ett tufft år men vi har nu fått kontroll på kundregistret 
och det dagliga arbetet med beställningar, orders och aviseringar blir bättre och 
bättre hela tiden. 

Men det har varit en tuff inledning på entreprenaden, framförallt för 
kontaktcenter som fått lägga upp kundregistret och lärt sig att hantera för dem 
helt nya tjänster. 

Men vi får in ytterst få klagomål gällande slam och fett-tjänster med tanke på 
att vi tömmer mer än 1000 olika anläggningar i kommunen.” 

 Catharina Andersson (S), ställde fråga om träd som rasat omkull i 
Bro: 
”Vi är många som kunnat se på plats eller läsa i tidningen om det stora 
träd som rasat omkull i Bro den 13/1. En person ska dessutom 
olyckligtvis ha blivit skadad i samband med att trädet rasade. Är de 
känt varför trädet rasade? Vilka rutiner finns för inspektion och 
underhåll av träd i bostadsområden och tätortsnära skog? Vad görs för 
att detta inte ska upprepas?” 

Jan Helghe svarar: 

”Tillsyn på träd utförs ständigt i hela kommunen. Den poppel som föll hade 
rotröta och gick av 20 cm under marken. Popplar kommer att punktmarkeras, 
ca 20 stycken i detta område, utav arborist.” 
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 Harry Holmström (S), ställde fråga om principerna för utplacering 
av skyltar som visar den hastighet du kör alternativt om du kör för 
fort samt fartkameror: 
”Det finns vägsträckor där det är väldigt många som kör för fort. 
Granhammarsvägen mellan Hjortronvägen och Enköpingsvägen är ett 
exempel på en sådan sträcka. 
Vika principer finns för uppsättning av skyltar som visar den hastighet 
du kör alternativt om du kör för fort? Vilka är principerna för 
utplacering av fartkameror?” 

Jan Helghe svarar: 

”Digitala hastighetsskyltar sätts upp på prioriterade gator typ skola eller 
liknande. Fartkameror är en polisiär åtgärd.” 

 Leif Janson (S), ställde fråga om snöröjning.  
”Vad har hänt med snöröjningen. I den senaste upphandlingen i 
kommunen lades in krav på digital direkt rapportering för att kunna få 
en bättre direkt uppföljning av entreprenaden. Detta borde rimligtvis 
leda till förbättringar. I stället har vi nåtts av att kommuninnevånare 
upplever kraftiga försämringar. 
Att vi har en bra snöröjning är viktigt för alla och särskilt viktigt ur 
tillgänglighetssynpunkt. 
Att försöka ta sig fram med rullator, rullstol och barnvagn går inte om 
det inte finns en bra snöröjning. SL verkar dessutom prioritera 
pendeltågsstationerna olika i olika kommuner. Uppmärksammar 
kommunen SL på hur det sköts? 
Vad har hänt? Har kriterierna förändrats? Har ambitionsnivån 
minskat?” 

Jan Helghe svarar: 

”Möte kommer att hållas med entreprenör imorgon (25 januari 2022) kl. 08.00. 
Mötet kommer att handla om otillräcklig snöröjning i Upplands-Bro kommun 
och hur entreprenören följer avtal.” 
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§ 6 Rapporter 
   

Temaärende - Verksamhetsåret 2021  

 Lina Delde, Mikael Thelin, Maja Taaler Larsson och Afsaneh Kasiri 
informerar om det gångna verksamhetsåret. 

 

VA-rapport, Maja Taaler Larsson  

 Minskad tillgång på vattenreningskemikalier 

o Ingen påverkan på Upplands-Bro i dagsläget 
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§ 7 Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag november 2021 

 Dnr TN 21/0001 
  

2. Delegationslista fordonsflytt november 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

3. Delegationslista November 2021 - parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 Dnr TN 21/0001 

  

4. Delegationsbeslut om adresser okt-nov 2021 
 Dnr TN 21/0001 
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§ 8 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr TN 21/0006 

  

4. Inbjudan till SPAT Vår-22 
 Dnr KS 21/0017 

  

5. Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 
 Dnr TN 21/0544 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns 
Näringslivsstrategi 
 Dnr TN 21/0547 

  

 

 

 




