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Beslutsärenden
1.

Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028
TN 19/0099
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för
VA-utbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till
Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av
synpunkter.

2.

Uppdatering av verksamhetsområde för VA
TN 18/0326
Förslag till beslut
1 Tekniska nämnden upphäver tidigare beslut TN 18/0326
2

Tekniska nämnden föreslår att Kommunstyrelsen fastställer
verksamhetsområde för kommunens vatten-, dagvatten- och
spillvattenanläggningar enligt kartor daterade 16 november
2018. Uppdatering av verksamhetsområden beslutade av
Kommunstyrelsen 2013, diarienr 2013-0172.

3

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att delge
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat verksamhetsområde
för kommunens vatten-, dagvatten- och
spillvattenanläggningar både GIS format och PDF karta.
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3.

Beslut om samordnad upphandling av
avfallshämtning
TN 19/0031
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med

kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende
avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och
verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de
upphandlingar som behövs kopplade till avfallshämtningen.

2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar
bland annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper i fyrfackskärl från villor där
användandet av två 4-fackskärl premieras, samt andra för
kommunen specifika tilläggstjänster.
3. ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller
genomförande och administration av den samordnade
upphandlingen avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar,
omlastning, transport och behandling i samråd med
arbetsgruppen av tjänstemän.
4. Tekniska nämndens presidium bereds tillfälle att ta del av
utvärderingen inför tilldelningen tillsammans med representanter
från de övriga kommunerna.
5. Beslutet ska justeras omedelbart

4.

Uppdatering av åtgärdsförslag i Gång- och cykelplan
2012
TN 18/0376
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
uppdateringen av åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen 2012 och
att denna sänds ut på remiss till Cykelfrämjandet.
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5.

Cykelstrategi 2019 - 2025
TN 19/0021
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ger Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram
en Cykelstrategi för 2019 - 2025.

6.

Handlingsplan om bulleråtgärder
TN 18/0374
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden
antar riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun
enligt denna tjänsteskrivelse.
2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden
beslutar att ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram
handlingsplan med förslag till åtgärder och kostnader för
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun.

7.

Synpunkter rörande Utvärdering av medborgarförslag
i Upplands-Bro kommun
TN 17/0150
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med
tekniska kontorets förslag daterat 2019-03-04 och överlämnar
synpunkterna till kommunstyrelsen.

8.

Svar på medborgarförslag om att bredda stigen för
mer framkomlighet på Strandvägen i Kungsängen
TN 17/0378
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget är besvarat i och med denna tjänsteskrivelse
och att inga åtgärder avseende stigen kommer att genomföras, men
en skylt som tydliggör att Upplands-Broleden tar vid efter
dagvattendammen kommer uppföras.
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9.

Övriga frågor
TN 19/0074

Rapporter
Samhällsbyggnadschefens rapport

Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak, februari 2019
2. Delegationsbeslut p-tillstånd 2019-02-01 - 2019-02-28
3. Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak, februari 2019
4. Bostadsanpassningsbidrag, januari 2019
5. Bostadsanpassningsbidrag, februari 2019

Anmälningar
1. Kommunfullmäktiges beslut § 37 - Medborgarförslag om granskning av
snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv
2. Kommunfullmäktiges beslut § 35 - Entledigande av Mohamed Guez
Guez (M) från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden,
KSN19/0067
3. Kommunfullmäktiges beslut §12 - Val av ersättare i tekniska nämnden
2019-2022, KS 18/0507
4. Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner
och kommuner, 2017/061088
5. Viktig information från SKL, cirkulär 19:10 - Beloppsjusteringar i avtal
om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
6. Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa
lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län 2019

Marcus Sköld (M)
Ordförande
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