
KALLELSE 1 (4) 

Tekniska nämnden 
Datum 

2023-01-27 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 30 januari 2023, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Andreas Åström (M) 

Sekreterare: Elisabeth Claesson 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 23 januari 2023, kl. 15:30 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 6 februari 2023, kl. 11:00 

Beslutsärenden 

1. Nämndplan 2023 med planering för 2024-2025 -
Tekniska nämnden
TN 22/0003
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att nämndplan 2023 med planering för 
2024–2025 för Tekniska nämnden godkänns i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

2. Upphandling av drift- och underhållsentreprenör
TN 23/0029

Förslag till beslut
Denna punkt på agendan är sekretessbelagd.
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3.  Samordnade upphandlingar gällande insamling av 
förpackningsmaterial fastighetsnära samt från publika 
platser 
TN 22/0476 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra samordnade 

upphandlingar tillsammans med kommunerna Knivsta, 
Sigtuna och Håbo avseende  

a. fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper från flerbostadshus samt villor och fritidshus 
anslutna till en gemensamhetslösning. 

b. insamling av förpackningar och returpapper från 
återvinningsstationer. 

c. övriga tjänster kopplade till avfallshämtningen ovan, 
såsom upphandling transport, reparation av behållare, 
städning vid insamlingsplatser, informationsmaterial. 

2. Tekniska nämnden ger fullmakt till Sigtuna kommun vad 
gäller genomförande och administration av dessa samordnade 
upphandlingar avseende insamling av förpackningar och 
returpapper från flerbostadshus, villor och fritidshus anslutna 
till en gemensamhetslösning samt återvinningsstationer. 

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros 
upphandlingspolicy. 
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4.  Samordnad upphandling av transport och behandling 
av farligt avfall från kretsloppscentralerna 
TN 22/0479 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med kommunerna Sigtuna, Knivsta 
och Håbo avseende insamling, transport och behandling av 
farligt avfall från kommunernas kretsloppscentraler eller 
motsvarande samt de tjänster som normalt är relaterade till 
detta uppdrag för nästkommande avtalsperiod.    

2. Fullmakt ges till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende 
insamling, transport och behandling av farligt avfall från 
kommunernas kretsloppscentraler eller motsvarande samt de 
tjänster som normalt är relaterade till detta uppdrag för 
nästkommande avtalsperiod.   

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros 
upphandlingspolicy. 

5.  Inrättande av arbetsutskott för tekniska nämnden och 
fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 
TN 23/0033 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X 

ledamöter och X ersättare. 

6.  Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
TN 23/0035 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott utses:  
2. Till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott utses: 
3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 
5. Till andre vice ordförande utses: XX 
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7.  Övriga frågor 
TN 23/0044 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Beslut om belägenhetsadresser oktober och november 2022 
2. Ordförandebeslut - Omhändertagande av fritidsbåt 
3. Beslut om bostadsanpassningsbidrag november 2022 
4. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 20221101 - 20221130 
5. Beslut om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak 

november 2022 
6. Orförandebeslut - Remissvar - Naturvårdsverkets föreskrifter om 

ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som 
omfattas av producentansvar. 

7. Beslut om bostadsanpassningsbidrag - december 2022 
8. Beslut om parkeringstillstånd december 2022 

Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag motioner 2022 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Kommunplan 2023 med planering 

för 2024-2025 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Val av ledamöter och ersättare i 

Tekniska nämnden för mandatperioden 2023-2026 

Andreas Åström (M) 
Ordförande 
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