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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 26 februari 2018, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Catharina Andersson (S) 

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

Beredningen sammanträder den 19 februari kl. 09:00 
i Dalkarlen 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Marcus Sköld (M) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 5 mars 2018, kl. 09:00 
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Temaärende – Verksamhetsberättelsen och EONs fjärrvärmeprojekt 

Beslutsärenden 
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 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2018-02-23     

 

1.  Avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun 
TN 16/0132 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse 

angående förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-
Bro kommun, daterad den 5 december 2017. 

2. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
Avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun som 
träder i kraft 15 juni 2018. 

2.  Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
TN 17/0147 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse 

angående förslag till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun, daterad den 5 december 2017. 

2. Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter 
som går vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer 
detsamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
beslutas av Kommunfullmäktige och sedan träder i kraft 
2018. 
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3.  Tillägg till avfallstaxan 
TN 18/0060 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
tillägg till avfallstaxan enligt nedan: 

1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 
150 kr inkl. moms per kärl och tillfälle, för att utöka valfrihet 
av tjänster och underlätta för kommunens fastighetsägare och 
verksamheter att utföra sin skyldighet att hålla sopkärl rena. 

2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för 
minst 5 extra hämtningar av mat- eller restavfall med avgift 
125 kr/hämtning inkl. moms, för att ge möjlighet till 
småhusägare att få sitt hushållsavfall hämtat oftare än 
varannan vecka. 

3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av 
farligt avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms 
för att utöka valfrihet av tjänster och styra mot minskad 
farlighet av hushållsavfall. 

4. Taxan börjar gälla den 15 juni 2018. 

4.  Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen 
TN 18/0022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för 
enstaka besök vid kretsloppscentralerna enligt 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

5.  Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
TN 17/0394 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att överlämna ärendet 
för Kommunfullmäktige för beslut enligt följande: 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras 
enligt plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och 
med den 2 april 2018. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
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6.  Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 
TN 18/0046 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
riktlinjer för blomlådor på kommunala gator med 
vitesföreläggande vid misskötsel på 1500SEK enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

7.  Begäran om investeringsmedel för torget i 
Kungsängen etapp 3 
TN 17/0242 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar 

investeringsmedel motsvarande 28 000 tkr utöver redan 
beslutad investeringsram för genomförande av förnyelse 
torget i Kungsängen etapp 3. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

8.  Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2017 
TN 18/0065 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 
2017 för Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att utgöra underlag till kommunens verksamhetsberättelse 
2017. 

9.  Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2017 för 
Tekniska nämnden 
TN 17/0403 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och 
åtgärdsplan 2017 för Tekniska nämnden. 
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10.  Remissyttrande angående förslag om indragning av 
väg 912.01 i Upplands-Bro kommun, TRV 
2017/64469 
TN 17/0396 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag 

till remissyttrande angående förslag om indragning av väg 
912.01, TRV 2017/64469 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

11.  Nytt VA-verksamhetsområde Tjusta 
TN 18/0058 

Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden beslutar att upprätta kommunalt VA-
verksamhetsområde för Tjusta. 

12.  Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018 
TN 18/0063 

Förslag till beslut 
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2018 som underlag 

för beslut om kommande investeringar. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- 
och tillgänglighetsprogram 2018. 

13.  Omfördelning av investeringsmedel från 2017 till 
2018 
TN 18/0068 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2018-års 
investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag under 
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
verksamhetsberättelse.  
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14.  Ledamotsinitiativ från Marcus Sköld (M) angående 
E.ONs arbete med nedgrävning av fjärrvärmeledning 
TN 18/0070 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart till Enköpingsvägen 

Lokal trafikföreskrift om tillfäliga parkeringsplatser på Skyttens väg 

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på 
Ringvägen och Centrumvägen 

Delegationsbeslut p-tillstånd 2017-10-10 - 2018-01-30 

Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, januari 2018 

Bostadsanpassningsbidrag, januari 2018 

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, december 2017 

Avtal om markupplåtelser för VA-ledningar 

Delegationsbeslut gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Begoniaslingan 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Strandvägen 

Upphörande Ltf om bruttovikten på Skyttens väg 

Anmälningar 
Kommunstyrelsens beslut § 138 - Lokalresursplan 2017-2022 

Kommunfullmäktiges beslut § 160 - Medborgarförslag om datumparkering i 
Upplands-Bro kommun 

Mark- och miljdomstolens beslut att bifalla jämkning av 
gatukostnadsersättning, Sylta 1:21 

Kommunstyrelsens beslut § 139 - Trygghetspolicy 

Organisation Mät- och GIS-enheten 
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Catharina Andersson (S) 
Ordförande 
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