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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: fredagen den 24 maj 2019, kl 13:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld 

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

Beredningen sammanträder den 17 maj 2019 kl 
14:00, Dalkarlen 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Catharina Andersson (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 29 maj 2019, kl 10:00 

Temaärenden 

Utbyggnad av VA på landsbygden, till Tjusta, Håbo-Tibble mfl. Hur det går 
till, vilka moment ska genomföras, tidsåtgång etc. med Markku Tiainen. 
Trafiknätsanalyser Bro och Kungsängen, med Karin Svalfors. 

Beslutsärenden 

1.  Namnsättning Trädgårdsstaden etapp1 och 2 
TN 17/0283 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att:  

1. Fastställa upprättat förslag till namnbank för torg, parker, 
dammar, rondell och vägar. 

2. Namnberedningen ges delegation att utifrån beslutad 
namnbank namnge torg, parker, dammar, rondell och vägar i 
takt med kommande genomförande. 
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2.  Namn på ny kommunal förskola vid Lillsjö badväg 
TN 18/0288 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att den nya kommunala förskolan vid 
Lillsjö badväg ska heta Kristallens förskola. 

3.  Beslut om remiss - Namnpolicy 
TN 17/0272 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer 
för namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga 
nämnder samt till hembygdsföreningar i kommunen. 

4.  Reviderade riktlinjer för namnberedningsgrupp 
TN 19/0157 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för 
namnberedningsgruppen.  

5.  Uppräkning av taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark 
TN 19/0135 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden antar uppräkningen av taxan enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Taxan börjar gälla 1 juli 2019. 

6.   Cykelstrategi 2019 - 2025 
TN 19/0021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta Cykelstrategi för 2019 - 2025. 
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7.  Medborgarförslag om granskning av snöröjningen i 
Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv. 
TN 19/0073 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens beslutar att se över en eventuell temagranskning 
av vinterväghållningen ur ett medborgarperspektiv i anslutning till 
kommande upphandling, vilken kommer ske tidigast år 2021 och 
senast år 2024.  

8.  Verksamhetsrapport april 2019 
TN 19/0002 

Rapporten är klar till sammanträdet den 24 maj.   

9.  Remissvar Samråd - Förslag till detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), Nr 1502, Bro, 
Upplands-Bro kommun 
TN 16/0290 

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

avdelningens förslag till remissyttrande, daterad 6 maj 2019. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

10.  Remissvar Granskning av förslag till detaljplan 
Ekhammar 4:214, nr 1602, Kungsängen 
TN 19/0144 

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

förslag till remissyttrande, daterad 8 maj 2019. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
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11. Övriga frågor 

Rapporter 
Samhällsbyggnadschefen rapporterar 

Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut om upplåtelse av offentlig plats, torgplats 

Delegationsbeslut p-tillstånd 2019-04-01 -- 2019-04-30 

Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, 
mars 2019 

Delegationsbeslut p-tillstånd 2019-03-01 -- 2019-03-31 

Delegationsbeslut Fullmakt för Sigtuna kommun att företräda Upplands-Bro 
kommun vid upphandling av avfallshantering 

Anmälningar 
Beslut från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 10 april 2019 - 
Ställningstagande till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 

Kommunfullmäktiges beslut § 93 - Val av ny ledamot i Tekniska nämnden 
efter Linnea Nilsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut § 94 - Entledigande av Harry Holmström (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Val av ersättare i Tekniska nämnden efter 
Harry Holmström (S) 

Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats 

Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Medborgarförslag om att göra grusplanen 
på Fjärilsstigen till en gräsplan 

Kommunfullmäktiges beslut § 46 - Medborgarförslag om att installera 
belysning längst med grusvägen vid Strandvägen och Gröna Udden 

Kommunfullmäktiges beslut § 47- Medborgarförslag rörande hundrastgård i 
Brunna 

Granskning av förslag till detaljplan Ekhammar 4:214 , nr 1602 ,Kungsängen 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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