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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 4 mars 2019, kl. 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

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 11 mars 2019, kl. 09:00 

Temaärende –  Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
  Snöröjning 
  Ev. mötesordning, regler, rutiner 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag angående namnändring av 
rondellen vid Norrboda 
TN 18/0233 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

 

2.  Nya taxor och regler för Nyttoparkeringstillstånd i 
Upplands Bro kommun 
TN 19/0058 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya 

taxor och regler för nyttoparkeringskort. 

2. Nya taxor och regler träder i kraft den 1 juni 2019. 
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3.  Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 
TN 19/0029 

Förslag till beslut 
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 som underlag för 

beslut om kommande investeringar. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 2019. 

4.  Medborgarförslag angående pulkabacke på markytan 
vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen 
TN 17/0377 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

5.  Svar på medborgarförslag angående ökad insyn och 
öppenhet runt parkeringen i Bro centrum 
TN 18/0078 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

6.  Medborgarförslag angående mer belysning vid 
parkeringen i Bro centrum 
TN 18/0079 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att 
Samhällsbyggnadskontoret har utfört åtgärder i syfte att göra platsen 
ljusare och öppnare. 

  



 
 

 KALLELSE 3 (4)  

 Tekniska nämnden 
 Datum     
  2019-02-28     

 

7.  Svar på medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna 
TN 18/0080 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga en hundrastgård i 

norra Brunna. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

8.  Svar på medborgarförslag om att bygga två 
hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen 
TN 18/0367 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att inte bygga två hundrastgårdar 

vid Strandvägen.  

2. Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

9.  Svar på medborgarförslag om att införa 
betalparkering vid Fjärilstigen/Finnstastigen 
TN 18/0131 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

10.  Svar på medborgarförslag angående väderskydd och 
bänkar i Norrboda 
TN 17/0375 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 
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11.  Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2018 
TN 19/0002 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 
2018 för Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att utgöra underlag till kommunens verksamhetsberättelse 
2018.  

12.  Omfördelning av investeringsmedel från 2018 till 
2019 
TN 19/0060 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2019 års 
investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag under 
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner föreslagen 
verksamhetsberättelse. 

13.  Övriga frågor 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
Delegationsbeslut p-tillstånd 2019-01-01-2019-01-31 

Delegationsbeslut flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, 
januari 2019 

Kommunfullmäktiges beslut § 2 – Medborgarförslag om att anlägga en gång- 
och cykelbana ut mot Frölundavägen, Lennartsnäs 

Kommunfullmäktiges beslut § 3 – Medborgarförslag om att anlägga 
blomsterängar 

Kommunfullmäktiges beslut § 4 – Medborgarförslag om att göra om del av 
Gamla Enköpingsvägen till en bygata med lägre hastighet 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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