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Temaärende – Medborgardialog om Kungsängen centrum, Torget
Beslutsärenden
1.

Kf § 47 Medborgarförslag om bättre gatuskyltning
TN 15/0182
Förslag till beslut
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadskontoret kommer förbättra skyltningen längs
Kungsvägen.

2.

Medborgarförslag om att flytta hundrastplatsen i
Gröna dalen
TN 16/0136
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tackar Lars för förslaget och hans engagemang i
att göra kommunen till en attraktivare plats för hundar och deras
ägare. Tekniska avdelningen kommer börja med att göra en
inventering av den befintliga hundrastgården. Inventeringen skall
mäta besöksfrekvens och dess brukare skall få lämna synpunkter på
hundrastgården i samband med sitt besök. Inventeringen genomförs
dels med hjälp av kommunens sommarjobbare under sommaren
2017. Resultatet av inventeringen kommer ge en indikation om
hundrastgården ska flyttas eller rustas upp vilket ligger till grund för
nämnden i sitt beslutsfattande.

3.

Granskning av förslag till detaljplan för Brogård 1:84
m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) nr 1402, Bro,
Upplands-Bro kommun
TN 16/0481
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag
till remissyttrande, daterad 19 januari 2017.

4.

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom
Svenskt Vatten
TN 17/0065
Förslag till beslut
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5.

Remiss - Samråd om förslag till detaljplan för
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr
1605, Kungsängen
TN 16/0493
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag
till remissyttrande, daterad 18 januari 2017.

6.

Remiss - Samråd om detaljplaneprogram för
Ekhammars gård, Kungsängen, Upplands- Bro
TN 16/0490
Förslag till beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag
till remissyttrande, daterad 18 januari 2017.

7.

Uppdrag att utveckla Kretsloppsverksamheten
TN 17/0064
Förslag till beslut
Tekniska nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadschef att:
1. Återkomma med förslag på en utvecklingsplan angående
Kretsloppsverksamheten. Utvecklingsplanen ska bland annat
behandla följande frågor; strategi för bemanning, översyn av
öppettider och service, möjlighet för ökad fraktionssortering,
framtida ytbehov angående personalutrymmen med mera.
2. Hemställa hos kommunstyrelsen att i lämpliga delar tillsammans
med arbetsmarknadsenheten få i uppdrag att utveckla denna
verksamhet.

8.

Verksamhetsberättelse 2016 Tekniska nämnden
TN 17/0063
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse
2016 för Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag att utgöra underlag till kommunens verksamhetsberättelse
2016.
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9.

Val av ledamot till Tekniska nämndens beredning
TN 16/0119
Förslag till beslut
Tekniska nämnden utser Lars Malmström till representant i Tekniska
nämndens beredning.

Rapporter
Delegationsbeslut
Beslut om Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan
Bostadsanpassningsbidrag januari
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Kyrkvägen
Flytt och omhändertagande av fordon, December 2016
Bostadsanpassningsbidrag, december 2016
Parkeringspaket, Kungsängen
Lokal trafikföreskrift om pareringsförbud del av Kockbacka
Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Ginnlögs väg
Parkering på Artistvägen
Tillförordnad chef för Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Dispens för befrielse från avfallshämtning
Fördelning av arbetsmiljöutgifter
Delegationsbeslut tf samhällsbyggnadschef
Inrättande av namnberedningsgrupp
Skrotbilar, januari

Anmälningar
Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 29 november 206
Kommunstyrelsens beslut § 1 - Strategi för kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens beslut § 2 - Förslag till ny VA-taxa, Anläggningsavgift
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Bygg- och miljönämndens beslut § 11 - Yttrande över remiss gällande lagen
om allmänna vattentjänster på Ådö
Bygg- och miljönämndens beslut § 100 – Riktlinjer för oljeavskiljare
Cirkulär 16:71 - Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för
avfallshantering
Kommunfullmäktigebeslut § 156, Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun
Kommunfullmäktigebeslut § 167, Val av ersättare i Tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut kf § 134, Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun,
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunföretag
Länsstyrelsen i Stockholms län övergår till digital ärendehantering
Ny skrift från SKL, Skulden till underhåll - det kommunala
underhållningsbehovet för gator, broar och belysning

Catharina Andersson (S)
Ordförande
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