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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-11-12

Plats och tid

Gemaket, 2018-11-12 16:00- 18:05

Ajournering

17:16-17:21, 17:27- 17:31

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Catharina Andersson, ordförande (S)
Tilman D. Thulesius, 1:a vice
ordförande (MP)
Marcus Sköld, 2:e vice ordförande (M)
Jarl Teljstedt (KD)
Sören Fridman (L)
Leif Janson (S)
Lars Malmström (C)
Lisbeth Waern (M)

Harry Holmström (S)
Närvarande ersättare

Linnea Nilsson (S)
Daniele Spagnolo (KD)
Per Lindahl (C)
Klaus Dürhagen (MP)

Sanna Ajaxén, Nämndsekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Linda Edgren, tf. Teknisk chef
Mikael Thelin, Avfallschef §§53-54, 56
Jörgen Leander, Miljö & Avfallsbyrån §56
Therese Eriksson, Enhetschef Gata Park Trafik §56
Afsaneh Kasiri, Trafikingenjör §56

Marcus Sköld (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-11-19
kl. 16.00

Paragrafer

§§ 53 - 58

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

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

Justerare

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-12

Datum för anslags uppsättande:

2018-11-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén

2018-12-11
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-11-12

Innehållsförteckning
§ 53

Avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro
kommun

3
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Revidering av avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
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Sammanträdestider 2019 för Tekniska
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Rapporter
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Anmälningar
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-11-12

§ 53 Avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro
kommun
Dnr TN 16/0132

Beslut
Tekniska nämnden fastställer avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro
kommun. Kommunstyrelsen föreslås fastställa densamma. Avfallsplanen
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för
Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under
2017 enligt krav i miljöbalken.
Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som
gick vidare till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §67) avfallsplanen
tillsammans med avfallsföreskrifter till Tekniska nämnden för ytterligare
belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa konsekvenser.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2018–08–27

•

Ny avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun

•

Avfallsplan 2007–2012 antagen av kommunfullmäktige den 21
november 2007

Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro
kommun. Kommunstyrelsen föreslås fastställa densamma. Avfallsplanen
beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 54

2018-11-12

Revidering av avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0147

Beslut
Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: gångväg
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter genom
debitering av särskilt tillägg för gångväg överstigande 3 meter, för att förenkla
och öka tryggheten för småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen
som föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under
2017 enligt krav i miljöbalken.
Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som
gick vidare till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68)
avfallsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen till Tekniska nämnden för
ytterligare belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa
konsekvenser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018–11–01
2. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
3. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 2013-12-18.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifterna beslutas
av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Sören Fridman (L) föreslår att
kontorets förslag till beslut antas med tillägg:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-12

Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: gångväg
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter genom
debitering av särskilt tillägg för gångväg överstigande 3 meter, för att förenkla
och öka tryggheten för småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen
som föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med Marcus Sköld
(M), Lisbeth Waern (M) och Sören Fridmans (L) tillägg.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Hon finner att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag till beslut med Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M) och Sören Fridmans (L) tillägg.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 55

2018-11-12

Sammanträdestider 2019 för Tekniska
nämnden
Dnr TN 18/0349

Beslut
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2019,
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess
beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2019:
Beredning (måndag) kl. 09.00

Nämnd (måndag) kl. 15.00

25 feb

4 mars

1 april

8 april (16:00)

20 maj

Fredag 24 maj (13:00)

10 juni

17 juni (Heldag)

16 sep

23 sep

14 okt

21 okt

25 nov

2 dec

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2019,
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-12

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

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 56

2018-11-12

Rapporter

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.

Temaärende
•

Tekniska nämnden får en presentation av Jörgen Leander från Miljö &
Avfallsbyrån som informerar om fastighetsnära insamling samt det
sammarbete som finns mellan kommunerna Upplands-Bro, Sigtuna,
Knivsta och Håbo. Förändrad lagstiftning innebär ökad fastighetsnära
avfallsinsamling. En samlad bedöming, analys och tänkbara åtgärder
presenteras.

Kontorschefens rapporter
Afsaneh Kasiri, Trafikingenjör, informerar om:
•

En uppföljning av parkeringspaketet. Afsaneh presenterar positiva och
negativa synpunkter som framförts samt genomförda och planerade
åtgärder. Synpunkterna har minskat och de flesta mottogs i samband
med införandet, nu fungerar allt bra.

Linda Edgren, Teknisk chef, informerar om:
•
•
•
•
•

Planer och eventuella förbättringsåtgärder för Drömparken presenteras.
En vattenkiosk är uppförd i Bro. Vattenkiosker kommer även att
uppföras vid Skolvägen och i Brunna. Taxan kommer att revideras med
avseende på uttag vid vattenkioskerna.
Pågående arbete vid viadukten under Enköpingsvägen nära Finnsta
Östras busshållplats.
Förbättring av belysning vid en av de upprustade gångtunnlarna i Bro.
Att föreningar har möjlighet att låna ett föreningskort i Kontaktcenter
för tillgång till kretsloppscentralerna.

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef, informerar om:
•

•

Justerandes sign

Trafikprojekt i Norrboda. Utbyggnad av vägar samt
trafiksäkerhetsåtgärder genomförs. Status lämnades för
exploateringsavdelningens arbete med ihopkoppling av
Petersbergsvägen och Mätarvägen och cirkulationsplatser vid av- och
påfarter Granhammarsvägen/E18. Byggandet av permanent GC-väg
utmed Granhammarsvägen kommer att påbörjas i januari. När detta är
klart kommer busslinjerna att dras om.
Trafikanalys för Bro och Kungsängen presenteras vid
decembernämnden.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 57

2018-11-12

Delegationsbeslut

Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, augusti 2018

2.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, september 2018

3.

Tillförordnad teknisk chef

4.

TF VA-chef

5.

Bostadsanpassningsbidrag september 2018

6.

Delegationsbeslut p-tillstånd 2018-08-29 - 2018-09-30

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 58

2018-11-12

Anmälningar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 98 - Ledamotsinitiativ angående
trafiksituationen mellan trafikplats Brunna och Brunnarondellen

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 99 - Anlägga en hundrastgård i anslutning
till naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 100 - Reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Norrvatten

4.

Kommunfullmäktiges beslut §102 - Sammanträdestider 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Motion om rondell i korsningen
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen

6.

Remiss - Motion om inrättande av namnberedning

Utdragsbestyrkande
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