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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 2 december 2019, kl 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld 

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

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson  
Dag för justering, förslag:  måndagen den 9 december 2019, kl 09.00 

Temaärende – Upplands-Bro kommun – en miljödiplomerad organisation 
med Nicola Björk, Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Beslutsärenden 

1.  Medborgarförslag om ändringar på 
återvinningsstationen på Begoniaslingan 
TN 16/0356 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till svar på medborgarförslaget.  

2.  Svar på medborgarförslag om att anordna en gång-, 
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs 
TN 19/0376 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag och hänvisar till att sträckan 
finns med i kommunens Gång- och cykelplan. 
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3.  Medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna, KS 19/0392 
TN 19/0379 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret ska: 

1. utreda hastigheten längs med Granhammarsvägen och utföra 
relevanta åtgärder vid behov 

2. utreda möjligheterna till portabel fartkamera i samråd med 
Polisen och Trafikverket.  

4.  Svar på medborgarförslag om namngivning av gator 
och vägar i kommunen 
TN 19/0375 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tackar för inkommet förslag och antar 
Namnberedningsgruppens svar som sitt. 

5.  Svar på motion om inrättande av namnberedning 
TN 19/0206 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar Namnberedningsgruppens yttrande som sitt 
och föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

6.  Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2019 för 
Tekniska nämnden 
TN 19/0368 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och 
åtgärdsplan 2019 för Tekniska nämnden. 

7.  Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Tekniska nämnden 
TN 19/0369 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för 
Tekniska nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets 
förslag.  
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8.  Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun 
TN 18/0374 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 
riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Tekniska nämnden beslutar att:  

1. anta riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun 
enligt denna tjänsteskrivelse 

2. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
handlingsplan med förslag till åtgärder och kostnader för 
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun.  

9.  Ändrat väghållarskap för Frölundavägen  
TN 19/0381 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verka för att 
Frölundavägen får kommunalt väghållarskap 

2. hemställa hos Kommunfullmäktige om investeringsanslag 
om 2 000 tkr för att renovera vägen under 2020 
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10.  Ändring av parkeringsbestämmelserna på 
Östervägen och Ekhammarsvägen 
TN 19/0393 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att 

1. anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till ändring av 
parkeringsbestämmelserna på Ekhammarsvägen (lokal 
trafikföreskrift 0139 2019:15) och Östervägen (lokal 
trafikföreskrift 0139 2019:17).  

2. anta Lokala trafikföreskrifter avseende parkering och 
parkeringsförbud på Ekhammarsvägen (lokal trafikföreskrift 
0139 2019:16) och Östervägen (lokal trafikföreskrift 0139 
2019:18) och träda i kraft den 5 december 2019.  

3. ärendet justeras omedelbart.  

11.  Övriga frågor  

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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