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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 16 september 2019 
kl 09:00, Svalgarn 
Tid: måndagen den 23 september 2019, kl 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld 

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

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 30 september 2019, kl 10:00 

Temaärende – Navigera rätt i Webkartan, Lina Delde 

Beslutsärenden 

1.  Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, torg 
och dammar - norra Tegelhagen 
TN 18/0200 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i norra delen av 
Tegelhagen enligt bifogad karta ska heta Sparres väg, 
Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen, Mejerskans väg och Kuskens 
väg. Dagvattendammar i området ska heta Torpardammen och 
Klockardammen. Gång- och cykelvägar i området ska heta 
Husbytorpstigen och Bondhagsstigen. Torg ska heta Naemi Tvelins 
torg. 
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2.  Namnsättning av ny väg, Ådö 
TN 19/0160 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den nya vägen på Ådö som leder till 
fastigheten Ådö 1:92 ska heta Sjöbacken. 

3.  Medborgarförslag om granskning av snöröjningen i 
Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv. 
TN 19/0073 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget enligt 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med hänvisning till att 
kontroll av den avtalade entreprenörens arbete sker kontinuerligt.  

4.  Medborgarförslag om att anlägga en gång- och 
cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs 
TN 19/0069 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande, daterat 26 augusti 2019. 

5.  Medborgarförslag om att göra om del av Gamla 
Enköpingsvägen till en bygata med lägre hastighet 
TN 19/0071 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande, daterat 28 augusti 2019. 
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6.  Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats 
TN 19/0271 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för 
upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 1 april 2020. 
Taxan som beslutas består av 2019 års avgifter med ändringar och 
kommer att uppräknas enligt konsumentprisindex oktober månad 
2019 innan den införs 1 april 2020. 
 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger Teknisk 
nämnd i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. 

7.  Revidering av Tekniska nämndens 
delegationsordning 
TN 19/0267 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar om revidering av Tekniska nämndens 
delegationsordning, Nr 3.4 U05, i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

8.  Inriktning för verksamheten kretsloppscentraler 
TN 19/0279 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

finna lämplig plats för en ny framtida kretsloppscentral. 

2. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
avveckla Skällsta kretsloppscentral efter nödvändiga 
förberedelser vid Brunna kretsloppscentral. 

9.  Verksamhetsrapport augusti 2019 
TN 19/0295 

Förslag till beslut 
Skickas ut under slutet av vecka 38. 
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10.  Ombudgetering av investeringsmedel 
TN 19/0296 

Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden beslutar om ombudgetering av tidigare anslagna 
investeringsmedel till mätbil och mätutrustning och anslå de 
återstående medlen till trafik och tillgänglighetsprogrammet i 
enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

11.  Omfördelning av investeringsmedel 2019 
TN 19/0294 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar om att finansiera föreslagna åtgärder 
med medel ur budgetposten ”övrigt att fördela” i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

12.  Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 
TN 19/0268 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner. 

2. Tekniska nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige delegera till Tekniska 
nämnden att årligen justera taxan utifrån 
konsumentprisindex. 

3. Tekniska nämnden föreslår att ny taxa träder i kraft den 1 
januari 2020. 

 

13.  Budget 2020 Tekniska nämnden 
TN 19/0301 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar överlämna nämndbudgetförslaget 2020 
till Kommunstyrelsen inför den fortsatta budgetberedningen.  
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14.  Yttrande om förslag till detaljplan för Trumpetartorp 
(del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro, nr 1901 
TN 19/0224 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens 

förslag till remissyttrande, daterat den 17 juli 2019. 

2. Beslutet ska justeras omedelbart.  

Rapporter 
Samhällsbyggnadschefens rapport.  

Status avfallsupphandling i samverkan.  

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
 
Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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