PROTOKOLL
Tekniska nämnden

1 (31)

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Gemaket, 2020-12-07 15:00-16:30

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marcus Sköld (M), ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice
ordförande
Catharina Andersson (S), 2:e vice
ordförande
Maikki Lemne (S)
Jan Ramstedt (SD)
Kjell A Johansson (V)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)
Anders Bjurefors (C)
Harry Holmström (S)

Tomas Lindahl (M) §§111-127
Närvarande ersättare

Leif Janson (S)
Tilman D. Thulesius (MP)
Daniel Lilja (KD)

Sara Wiesner, nämndsekreterare, Linda Edgren, tf Samhällsbyggnadschef,
Lina Delde, avdelningschef, Therese Eriksson, avdelningschef, Henrik
Kristensson, avdelningschef, Camilla Ranlund, VA-injengör § 125, Åsa
Bergström, tf biträdande Samhällsbyggnadschef § 113, Mikael Thelin,
avdelningschef

Övriga deltagare

Catharina Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-12-14
kl. 16:00

Paragrafer

§§ 111 - 114
& §§ 116-127

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Sara Wiesner

Ordförande

..................................................................
Marcus Sköld (M)

Justerare

..................................................................
Catharina Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-14

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Sara Wiesner

2021-01-04

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

2 (31)

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Gemaket, 2020-12-07 15:00-16:30

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marcus Sköld (M), ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice
ordförande
Catharina Andersson (S), 2:e vice
ordförande
Maikki Lemne (S)
Jan Ramstedt (SD)
Kjell A Johansson (V)
Sören Fridman (L)
Andreas Åström (M)
Anders Bjurefors (C)
Harry Holmström (S)

Tomas Lindahl (M) §§111-127
Närvarande ersättare

Leif Janson (S)
Tilman D. Thulesius (MP)
Daniel Lilja (KD)

Övriga deltagare

Sara Wiesner, nämndsekreterare, Linda Edgren, tf Samhällsbyggnadschef, Lina
Delde, avdelningschef, Therese Eriksson, avdelningschef, Henrik Kristensson,
avdelningschef, Camilla Ranlund, VA-injengör § 125, Åsa Bergström, tf
biträdande Samhällsbyggnadschef § 113, Mikael Thelin, avdelningschef

Utses att justera

Catharina Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-12-07
kl. 16:30

Paragrafer

§ 115

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Sara Wiesner

Ordförande

..................................................................
Marcus Sköld (M)

Justerare

..................................................................
Catharina Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Datum för anslags uppsättande:

2020-12-07

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Sara Wiesner

2020-12-28

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

3 (31)

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 111

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik
med motordrivet fordon på
Ekhammarskolans skolområde

4

§ 112

Namnsättning av ny rondell vid
motorvägsavfart Brunna

5

§ 113

Ombudgetering av medel Tekniska
nämnden

6

§ 114

Utlysa namntävling för namnsättning av ny
sporthall

8

§ 115

Yttrande om förslag till detaljplan Viby
(Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS
15/0583

10

§ 116

Yttrande - Motion om att skapa trygga
lekmiljöer i centrala Kungsängen

12

§ 117

Svar på medborgarförslag om att
analysera avloppsvatten för att upptäcka
missbruksproblem

14

§ 118

Svar på medborgarförslag om bullerplank
vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen

15

§ 119

Svar på medborgarförslag om lekplatser
vid Jursta Hage

17

§ 120

Svar på medborgarförslag om
parkeringsförbud längs trottoar,
Målarvägen 3-7

19

§ 121

Svar på medborgarförslag om
parkeringsbestämmelser på Drivhusslinga
och Gallringsvägen

21

§ 122

Svar på medborgarförslag om att ersätta
de stora julkulorna på Kungsängens torg
med en julgran

22

§ 123

Svar på Medborgarförslag om ny bussgata
på Skolvägen i Kungsängen

24

§ 124

Övriga frågor

26

§ 125

Rapporter

28

§ 126

Delegationsbeslut

29

§ 127

Anmälningar

30

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 111

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Lokal trafikföreskrift om förbud mot
trafik med motordrivet fordon på
Ekhammarskolans skolområde
Dnr TN 20/0432

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag anta framtagen Lokal
trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon inom
Ekhammarskolans område.

Sammanfattning
Upplands-Brohus har ansökt om att förbjuda trafik med motordrivet fordon
inom Ekhammarskolans område. Förbudet ska ej gälla varutransporter.
Förbudet ska även gälla moped klass II. Förbudet har varit skyltat en lägre tid
men har saknat lokal trafikföreskrift vilket är ett måste för att det ska vara
giltigt.
Varutransporterna måste köra in på skolområdet för att leverera mat med mera
samt för att inte andra fordon ska köra in behövs det ett förbud.
Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 14 december 2020.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 november
2020

•

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med andra motordrivna
fordon än moped klass II

•

Ansökan från AB Upplands-Brohus inkommen den 23 september 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag anta framtagen Lokal
trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon inom
Ekhammarskolans område.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Sökanden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 112

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Namnsättning av ny rondell vid
motorvägsavfart Brunna
Dnr TN 20/0406

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya rondellen på norra sidan av E18 vid motorvägsavfart Brunna ska
heta Vibyrondellen.

Sammanfattning
Den nya rondellen som är under byggnation på norra sidan av E18 vid
motorvägsavfart Brunna föreslås heta Vibyrondellen. Viby syftar på ortnamnet
som återfinns i fastighetsbeteckningen för närliggande fastigheter och torpet
Viby som låg lite längre norrut.
Namnberedningen vill lyfta fram ortnamn från närområdet, vilka är just Viby,
Brunna och Granhammar. Namnet Brunnarondellen används för den
nästliggande rondell längre norrut på Granhammarsvägen. Likaså används
namnet Granhammarrondellen för rondellen som ligger ännu längre norrut,
närmare militärområdet. Den andra rondellen som är under byggnation på
södra sidan av motorvägspåfarten har sedan tidigare beslutats heta
Norrbodarondellen, då området söder om E18 heter Norrboda.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 18 november 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya rondellen på norra sidan av E18 vid motorvägsavfart Brunna ska
heta Vibyrondellen.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Trafikingenjör Tekniska avdelningen
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 113

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Ombudgetering av medel Tekniska
nämnden
Dnr TN 20/0539

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ombudgetera 3 500 Tkr från Tekniska
nämndens budget 2021 till kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontorets
verksamhet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef beslutade den 11 maj 2020 om förändringar i
organisationen inom Samhällsbyggnadskontoret att gälla från den 1 september
2020. Genom förändringen så upphörde Tekniska avdelningen som egen
avdelning. Tekniska avdelningens stabsfunktion överfördes istället till
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning och fick därmed ett utökat uppdrag
att stödja hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom
tekniska nämnden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att kostnader
för den före detta tekniska avdelningens stabsfunktion inklusive teknisk chef
flyttas över från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaderna
beräknas till 3 500 Tkr.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 november 2020

•

Delegationsbeslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret
daterad 11 maj 2020, KS 20/0001

•

PM, Förändrad organisation – Samhällsbyggnadskontoret, daterad 9
april 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i
uppdrag att överföra 3 500 Tkr till kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ändringen
att beslutsformuleringen ges följande lydelse:
”Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ombudgetera 3 500 Tkr från Tekniska
nämndens budget 2021 till kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontorets
verksamhet.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

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

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden har
beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 114

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Utlysa namntävling för namnsättning av
ny sporthall
Dnr TN 20/0399

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya sporthallen i Tibble, Kungsängen namnsätts genom namntävling
enligt följande:
•

Namntävlingen genomförs genom en inbjudan till allmänheten om att
lämna namnförslag.

•

Namnberedningen bereder förslagen och tar fram tre förslag för
omröstning.

•

Namnförslagen måste följa den gällande namnpolicyn.

•

Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet till synpunkter genom
remiss innan de tre förslagen beslutas av Tekniska nämnden som
alternativ.

•

De tre förslagen presenteras sedan för allmänheten som ges möjlighet
att rösta fram ett av förslagen som vinnare.

•

Vinnarförslaget fastställs av Tekniska nämndens AU som sporthallens
namn.

Sammanfattning
I Tibble, Kungsängen har en ny sporthall byggts och behöver namnsättas.
Namnberedningen har föreslagit namn som inte godkänts av Tekniska
nämnden. Kultur och fritidskontoret önskar ett namn som ”står ut” och ”sätter
sporthallen på kartan”. Namnberedningen föreslår utifrån det att sporthallens
namn tas fram genom en namntävling.
Namntävlingen föreslås genomföras enligt följande:
1. En inbjudan till allmänheten går ut om att lämna förslag på namn till
den nya sporthallen.
2. Namnberedningen bereder de inkomna förslagen och tar fram tre
förslag för omröstning. Förslagen ska följa gällande namnpolicy.
3. Förslagen skickas på remiss till Kultur- och fritidsnämnden.
4. Förslagen presenteras för Tekniska nämnden för beslut om tre förslag
som går vidare till omröstning.
5. Allmänheten bjuds in att rösta på förslagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

6. Tekniska nämndens arbetsutskott fastslår det förslag som fått flest
röster.
Förslag till tidplan:
•

Beslut om namntävlingsförfarande Tekniska nämnden 7 december.

•

Första omgången för att samla in namnförslag genomförs under
december/januari.

•

Förslagen bereds och remiss skickas Kultur- och fritidsnämnden under
januari/februari (remissvar beslutas i KFN 16 februari).

•

Beslut om förslag som ska gå till omröstning Tekniska nämnden 19
april.

•

Omröstning genomförs under april/maj.

•

Beslut för att fastställa vinnande namn Tekniska nämndens
arbetsutskott i slutet av maj.

Beslutsunderlag
•

Namnberedningens tjänsteskrivelse den 30 november 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya sporthallen i Tibble, Kungsängen namnsätts genom namntävling
enligt följande:
•

Namntävlingen genomförs genom en inbjudan till allmänheten om att
lämna namnförslag.

•

Namnberedningen bereder förslagen och tar fram tre förslag för
omröstning.

•

Namnförslagen måste följa den gällande namnpolicyn.

•

Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet till synpunkter genom
remiss innan de tre förslagen beslutas av Tekniska nämnden som
alternativ.

•

De tre förslagen presenteras sedan för allmänheten som ges möjlighet
att rösta fram ett av förslagen som vinnare.

•

Vinnarförslaget fastställs av Tekniska nämndens AU som sporthallens
namn.

Beslutsgång
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 115

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Yttrande om förslag till detaljplan Viby
(Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS
15/0583
Dnr TN 20/0422

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
remissyttrande, daterat den 11 november 2020.
2. att beslutet ska justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att förslag till detaljplan för Viby 19:3,
Kungsängen, nr 2001, sänds ut på samråd enligt reglerna för utökat förfarande i
plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade
över hela fastigheten men har bara nyttjats i planområdets norra del.
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en
blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och
storlekar.
Det planeras för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner, bland
annat en livsmedelsbutik.
Förslaget till detaljplanen föreslås sändas ut på samråd enligt
standardförfarande.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Viby
19:3 och skrivit förslag till yttrande, daterat den 11 november 2020 och föreslår
nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Beslut om planuppdrag KS § 140, daterat den 11 november 2015

•

Plankarta, daterad den 7 september 2020

•

Planbeskrivning, daterad den 4 september 2020

•

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet § 36, daterat
den 19 augusti 2020

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
remissyttrande, daterat den 11 november 2020.
2. att beslutet ska justeras omedelbart.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 116

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Yttrande - Motion om att skapa trygga
lekmiljöer i centrala Kungsängen
Dnr TN 20/0457

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då
nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats
eller annan form av lekyta.
3. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga
kommunala parkytor i centrala Kungsängen.

Sammanfattning
Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika
Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. Motionären
skriver att många barnfamiljer flyttar in i centrala Kungsängen, bland annat
inom området för Ringvägen och att det saknas kommunala lekplatser i
Kungsängens centrala delar. Motionären vill därför att kommunen ser över och
återkommer med förslag om förutsättningarna för att skapa trygga lekmiljöer
inom detta område.
Tekniska nämnden anser att förslaget med att skapa trygga lekmiljöer i centrala
Kungsängen är väl befogat. Dock finns det begränsat med kommunal mark
inom centrala Kungsängen som är lämplig för lekplats, men det finns några
ytor som skulle kunna utredas vidare för detta ändamål.
Tekniska nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober
2020

•

Tekniska nämndens yttrande – motion om att skapa trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen, daterat den 9 oktober 2020

•

Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen, daterad
den 27 maj 2020
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då
nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats
eller annan form av lekyta.
3. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga
kommunala parkytor i centrala Kungsängen.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Akt
Motionsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 117

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om att
analysera avloppsvatten för att
upptäcka missbruksproblem
Dnr TN 20/0445

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka
teknikutvecklingen på området men att inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten i dagsläget.

Sammanfattning

Provtagning av avloppsvatten för att kartlägga droganvändning i populationen
är en intressant teknik, men är behäftad med stora osäkerheter. En provtagning
ger en ögonblicksbild av halterna av de ämnen som finns i vattnet precis när
provet tas. Det faktum att populationens toalettbesök också är utspridda över
dygnet och veckan gör att resultatet av provtagningen är helt av statistisk
karaktär och ett väldigt trubbigt verktyg i mindre befolkningar. I större
reningsverk med stor ansluten befolkning kan metoden ge indikationer på den
totala droganvändningen hos befolkningen som helhet

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadskontoret den 2 december 2020

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2019

•

Medborgarförslag den 20 februari 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka
teknikutvecklingen på området men att inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten i dagsläget.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om
bullerplank vid Norrgårdsvägen och
Enköpingsvägen
Dnr TN 20/0351

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut lägga till fastigheterna
mellan Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen bland bullerutsatta områden, men
att i dagsläget inte göra några åtgärder mot bullernivån för fastigheter mellan
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen då det nyligen genomförts en
bullerutredning där som visar att många andra områden i kommunen är mer
bullerutsatta och därmed har högre prioritet samt att då det blir aktuellt
genomföra en ny bullermätning för dessa fastigheter

Sammanfattning
Den 27 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga ett
bullerplank för husen mellan Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen.
Medborgaren menar att det byggs bullerplank på flera håll i kommunen och de
aktuella husen är också behov av bullerskydd.
Enligt kommunens bullerberäkningar från 2016 ligger de aktuella husen på
Norrgårdsvägen precis i gränsen för en oacceptabel bullernivå. Området finns
med i kommunens handlingsplan och kommer utredas för eventuella åtgärder.
Dock behöver kommunen prioritera var åtgärder ska genomföras utifrån
nuvarande ljudnivåer. Det finns flera fastigheter inom kommunen som är
utsatta för betydligt högre buller än de beslutade riktvärdena och som bör
prioriteras i första hand.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 november
2020

•

Medborgarförslag inkommet den 27 april 2020

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut lägga till fastigheterna
mellan Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen bland bullerutsatta områden, men
att i dagsläget inte göra några åtgärder mot bullernivån för fastigheter mellan
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen då det nyligen genomförts en
bullerutredning där som visar att många andra områden i kommunen är mer
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-07

bullerutsatta och därmed har högre prioritet samt att då det blir aktuellt
genomföra en ny bullermätning för dessa fastigheter

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagslämnaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om
lekplatser vid Jursta Hage
Dnr TN 20/0353

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga en lekplats i område
Jursta, Vinlandsvägen.

Sammanfattning
Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en lekplats i område
Jursta hage, Vinlandsvägen. Medborgaren upplever att Jursta ligger avsides
och att det inte är rimligt att föräldrar skall behöva ta bilen eller använda
kommunala färdmedel för att åka till centrum som är närmast för att aktivera
sina barn. Medborgaren beskriver att det är inte mer än rätt att man bygger det i
närområdet då merparten av de som flyttar till Jursta är barnfamiljer.
Det är viktigt att utelek i olika variationer erbjuds på kommunens mark, men
att anlägga en ny lekplats i Jursta är ej genomförbart för att kommunen endast
äger en begränsad yta inom området.
Den naturmarken som kommunen äger omges av fornlämningar, vilket gör att
platsen ej är lämplig för anläggandet av en ny lekplats.
Utifrån detta resonemang anser Tekniska nämnden att det ej finns någon
lämplig plats i området för en ny lekplats.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat den 5 oktober 2020

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
10 Juni 2020
Medborgarförslag, daterat den 2 juni 2020

•

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga en lekplats i område
Jursta, Vinlandsvägen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om
parkeringsförbud längs trottoar,
Målarvägen 3-7
Dnr TN 20/0475

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att bifalla förslaget om parkeringsförbud på gångbanesidan utmed
Bagarvägen 3 – 7
2. att lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon på
Bagarvägen antas

Sammanfattning

Den 19 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag med föreslag om att
parkeringsförbud ska införas på gångbanesidan utmed Bagarvägen 3 – 7. Som
skäl anförs bland annat att de parkerade bilarna skymmer sikten för fordon som
ska köra ut från parkeringsplatsen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 november
2020

•

Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Bagarvägen

•

Medborgarförslaget inkommit den 19 juli 2020

•

Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den
30 september 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att bifalla förslaget om parkeringsförbud på gångbanesidan utmed
Bagarvägen 3 – 7
2. att lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon på
Bagarvägen antas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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:
•
•

Justerandes sign

Förslagslämnaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om
parkeringsbestämmelser på
Drivhusslinga och Gallringsvägen
Dnr TN 20/0195

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avvisa förslaget om att ändra bestämmelsen om parkeringsförbud till att
tillåta parkering i 24 eller 48 timmar på Drivhusslingan och Gallringsvägen.

Sammanfattning
Ekedal Norra Samfällighet har inkommit till Tekniska avdelningen med
förslaget att parkeringsförbud på Drivhusslingan och Gallringsvägen ska
ändras till att tillåta parkering i 24 eller 48 timmar med tillägg att parkering inte
blockerar för genom/förbifart av utrycknings- och transportfordon samt
möjliggör snöröjning.
Enligt detaljplanen för området Kockbacka ska all parkering ske inom
respektive tomt. Lokalgatorna är dimensionerade för låga hastigheter med
körbanebredd på 5 meter samt gångbanor.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2020

•

Samfällighetens förslag inkommet den 9 mars 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avvisa förslaget om att ändra bestämmelsen om parkeringsförbud till att
tillåta parkering i 24 eller 48 timmar på Drivhusslingan och Gallringsvägen.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagslämnaren

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

§ 122

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om att
ersätta de stora julkulorna på
Kungsängens torg med en julgran
Dnr TN 20/0477

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte sätta upp julgran på
Kungsängens torg julen 2020. Utsmyckning av Kungsängens centrum kommer
att fortsätta enligt Samhällsbyggnadskontorets planering med de inköpa
Julgranskulorna.

Sammanfattning
Den 25 september 2020 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren
önskar att kommunen köper in och sätter upp en julgran i Kungsängens
centrum till säsongen 2020 istället för ”jättejulkulorna från 2019.
Tekniska nämnden tackar för det inkomna medborgarförslaget.
Efter ombyggnationen av Kungsängens centrum så ansåg
Samhällsbyggnadskontoret att utsmyckandet som sker jultid behövde
uppdateras för att passa in i den nya torgmiljön. Samhällsbyggnadskontorets
vision var att locka fler barn och mer rörelse till torget vintertid genom att bidra
med en vacker och mysig utemiljö där medborgare kan samlas för att njuta av
dom upplysta julgranskulorna. Julkulorna som köptes in till Kungsängens torg
är utformande på det sättet att medborgare skall kunna gå igenom dem för att
skapa en upplevelse av ett trivsamt och vackert centrum.
Tidigare år, då kommunen haft julgran på torget har den tyvärr blivit utsatt för
vandalisering och stölder av julpynt samt belysning. Att årligen köpa in julgran
och även ersätta skadat pynt/ljusslingor blir en högre driftkostnad än den som
är med att sätta upp julkulorna som kommunen investerat i. Eftersom
Samhällsbyggnadskontoret har köpt in dessa stora julgranskulor samt att
julgranen tidigare blivit vandaliserad anser Samhällsbyggnadskontoret att
kommunen inte ska sätta upp någon julgran på Kungsängens torg julen 2020.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 12 november
2020

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
30 september 2020

•

Medborgarförslag daterat den 25 september 2020
Utdragsbestyrkande

22 (31)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte sätta upp julgran på
Kungsängens torg julen 2020. Utsmyckning av Kungsängens centrum kommer
att fortsätta enligt Samhällsbyggnadskontorets planering med de inköpa
Julgranskulorna.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Svar på Medborgarförslag om ny
bussgata på Skolvägen i Kungsängen
Dnr TN 20/0476

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga om Skolvägen i
Kungsängen till bussgata och hänvisar till att vägen och området omkring finns
med i pågående planarbeten i området samt att det inte är fysiskt möjligt att
skapa en bussgata utifrån befintlig utformning av Skolvägen med alla in- och
utfarter som finns längs med vägen.

Sammanfattning
Den 11 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en
bussgata på Skolvägen i Kungsängen, förslagställararen tycker med anledning
av dom rådande hastigheterna på Skolvägen då ej gupp får byggas att man
anlägger en bussgata, på gatan finns både skolor och förskolor längs hela vägen
förslagsställaren som passerar över vägen dagligen med barn i grupp upplever
att det bara är en tidsfråga innan någon blir påkörd.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en mycket viktig fråga
för kommunen.
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att anlägga en bussgata på
Skolvägen i Kungsängen med hänsyn till de pågående planarbetena i området
där Skolvägen finns med samt att det inte är fysiskt möjligt att skapa en
bussgata utifrån befintlig utformning av Skolvägen med alla in- och utfarter
som finns längs med vägen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020

•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde § 105 daterad
den 30 september 2020

•

Medborgarförslaget som inkom den 11 september 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga om Skolvägen i
Kungsängen till bussgata och hänvisar till att vägen och området omkring finns
med i pågående planarbeten i området samt att det inte är fysiskt möjligt att
skapa en bussgata utifrån befintlig utformning av Skolvägen med alla in- och
utfarter som finns längs med vägen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-12-07

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontoret förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Övriga frågor
Dnr TN 20/0109

• Harry Holmström (S) ställde fråga om Granhammarsvägen.
Vilka åtgärder planeras för att minska de höga hastigheterna som många
bilister har på sträcka förbi Tibble där tillåten hastighet är högst 40km/h.
Det är få som kör 40 på den sträckan. Det händer ofta att man blir omkörd då
man håller föreskriven hastighet?
Svar:
• Det är 40 km/h mellan Enköpingsvägen och Mineralvägen är för att
det är fyra korsningar samt ett obevakat övergångställe. Gång- och
cykelbanan är separerad från fordonstrafiken.
•

Det går bussar samt att Granhammarsvägen är en länk till
militärområdet vilket gör att kommunen inte kan bygga några
hinder längs med vägen förutom de kurvor som finns idag.

•

För att säkra övergångstället har nya ”blinklampor” satts upp samt
att belysningen setts över.

•

Överträdelser av hastighetsbegränsning är i första hand en polisiär
fråga.

•

Korsningen Hjortronvägen/Granhammarvägen finns med som ett
projekt i TTP för att bl.a. säkerställa trafiksäkerheten

•

GPT kommer utföra trafikmätningar på sträckan och utifrån det
utreda om hastighetsdämpande åtgärder behövs.

• Maikki Lemne (S) ställde fråga om vägen från Bro station till
Råbyrondellen utmed Härnevi Skolväg.
Belysningen sitter så högt att tallarna skymmer, vilket gör att det är mycket mörkt
utmed sträckan trots att belysning finns. Kommer tallarna som skymmer
belysningen mellan skolan och till rondellen att beskäras eller belysningen att
sänkas. Det är också många och djupa hål i den icke asfalterade delen vilket
medför fara för både cyklister och fotgängare. När kommer detta att åtgärdas.
Svar:
•

•

Justerandes sign

Belysningen – Felanmälan gjordes i måndags efter platsbesök av
personalen och kommer åtgärdas där det går. Dialog måste tas med
fastighetsägare. I avtalet med Bogfelts (belysningsentreprenör) ingår
beskärning av växtlighet kring belysning.
Beläggning – I avtalet med BEAB (driftentreprenören) ska dom sköta och
åtgärda håligheter i grusvägar. Felanmälan skickades till dom i måndags
(30 nov) och kommer åtgärdas så snart som möjligt.

Utdragsbestyrkande
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• Maikki Lemne (S) ställde fråga om trappan från bussarna till Bro station.
Nu börjar perioden när det kallt blir halt. Vilket innebär att vattensamlingarna på
trappsteg, avsats o under bron blir hala. Det brukar även bildas isvallar. Kommer
åtgärder att sättas på dessa ställen för att minska olycksrisken?
Svar:
•

Justerandes sign

Trappan ska byggas om. Nya värmeslingor kommer sättas i. Lutningar mm
ses över för att få bort problemet med vattensamling. Ny belysning
kommer sättas upp.

•

Hela beläggningen fram till ingången görs om i samarbete med
Trafikverket – även där läggs värmeslingor

•

Tidplan: Start v 50 – klart ca v 3 (beroende på vintern)

•

Under byggtiden kommer gående hänvisas via rampen

•

Dialog förs med Nobina om att anpassa busstrafiken för att samtliga ska
hinna med tågen och bussarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Rapporter

Temaärende: Dagvatten, Camilla Ranlund.
Gata, park, trafik, Therese Eriksson:
-

-

Infartsparkeringen i Kungsängen kommer att byggas om med start i
mitten av januari. Det är den lilla delen av parkeringen som byggs om
för att skapa fler parkeringsplatser. Totalt kommer det att bli 10 extra
platser. Det kommer även att läggas ny beläggning på hela ytan. Det är
svårt att säga hur lång tid projektet kommer att ta, men troligen tar det 2
månader. Parkeringen kommer att vara avstängd under den tiden.
Gångbanan på bygdegårdsvägen är snart klar.

Avfallsrapport, Mikael Thelin:
-

Mikael informerar om utställning av 4-fackskärl, kommunen blir klar
den 17 december.
Fram tills idag har 7688 kärl ställt ut. Det är 800 kärl kvar att ställa ut.
Materialinsamling, kommunen har ett avtal med TMR som täcker
transport och omlastningskostnaderna samt ger ersättning för
materialen.
Den 1 december tog kommunen över kundtjänst och avisering för våra
slam och fettkunder.
Kommunens slamentrepenör Relita byter namn till Recover

Mät- och GIS, Lina Delde:
-

Justerandes sign

Den digitala samhällsbyggnadsprocessen:
System för digitala detaljplaner har installerats och utbildning
pågår av användarna (tillsammans med Planavdelningen).
Nytt/uppdaterat system för effektivare utbyte av information
med Lantmäteriet har installerats och vi gick i skarp drift idag.
Digitala grundkartor
Arbetar med förberedelser för 3D-visualisering av t ex planer.

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna
1.
Delegationslista 2020 September fordon
Dnr TN 20/0001

Justerandes sign

2.

Delegationslista- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Februari 2020
med avslag
Dnr TN 20/0001

3.

Bostadsanpassningsbidrag augusti och september 2020
Dnr TN 20/0001

4.

Delegationsbeslut offentlig plats 2020
Dnr TN 20/0001

5.

Bostadsanpassningsbidrag Juni 2020
Dnr TN 20/0001

6.

Delegationslista flytt av fordon Oktober 2020
Dnr TN 20/0001

7.

Delegationslista parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2020-10-01-202010-31
Dnr TN 20/0001

8.

Beslut om nyttoparkeringstillstånd, ZCR 280
Dnr TN 20/0464

9.

Beslut om nyttoparkeringstillstånd, ZDS 732
Dnr TN 20/0465

10.

Beslut om nyttoparkeringstillstånd, BOU 158
Dnr TN 20/0466

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Anmälningar

Nämnden beslutar att lägga anmälningar till handlingarna

Justerandes sign

1.

Begäran om yttrande - Motion om kommunalt övertagande av väg mellan
Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat
Dnr KS 20/0756

2.

Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för
namngivning i Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0272

3.

Kommunfullmäktiges beslut 130 - Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Dnr TN 18/0137

4.

Kommunfullmäktiges beslut 132 - Svar på motion om
trädförsörjningsstrategi
Dnr TN 19/0231

5.

Kommunfullmäktiges beslut 136 - Svar på motion om att anlägga en gångoch cykelbana mellan Bro och Bålsta
Dnr TN 19/0447

6.

Begäran om yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander med en
minnesplats
Dnr TN 20/0520

7.

Motion om badplats och park i Vallsvik
Dnr TN 20/0523

8.

Angående val till avfall Sveriges styrelse och revision
Dnr TN 20/0530

9.

SPAT-möte 17 november 2020 - SPAT överenskommelse
Dnr TN 20/0124

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 174 - Revidering av Mät- och karttaxa
Dnr TN 20/0156

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med
delårsbokslut
Dnr TN 20/0165

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 173 - Framtagande av ny avfallstaxa 2020
Dnr TN 20/0408

Utdragsbestyrkande
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13.

Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 2021
med planering för 2022 – 2023
Dnr TN 20/0536

14.

Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade motioner
höst 2020
Dnr KS 19/0547

15.

Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag höst 2020
Dnr KS 19/0548

Utdragsbestyrkande
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