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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 6 december 2021, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Emine Korkmaz 
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 13 december 2021, kl. 15:00 

Temaärende – Avrapportering av prio 1-projekt i Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag om att göra 
Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 
TN 21/0179 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

2.  Svar på medborgarförslag om fler askkoppar i 
Kungsängens centrum 
TN 21/0318 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 
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3. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på 
Ådövägen
TN 21/0429
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att införa hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen på 
del av Ådövägen året om.

2. att införa hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid 
Björknäs badplats.

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåten 
hastighet antas och träder i kraft den 20 december 2021.

4. Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på 
Norrbodavägen
TN 21/0483
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att införa väjningsplikt på Norrbodavägens båda anslutningar 
till Pettersbergsvägen.

2. att de lokala trafikföreskrifterna om väjningsplikt på 
Norrbodavägen antas.

3. att de lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 20 
december 2021.

5. Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken
TN 21/0309
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 
och överlämna till Samhällsbyggnadsutskottet.
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6.  Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, 
nr 2003, granskningsskede 
TN 21/0153 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som 
sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 

7.  Yttrande över kommunrevisionens granskning av 
styrning och kontroll av VA-underhåll 
TN 21/0420 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 
och överlämna till Kommunrevisionen.  

8.  Indexjustering av kart- och mättaxa 2022 
TN 21/0471 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att indexuppräkna kart- och mättaxan för år 2022 enligt 
Kommunfullmäktiges beslut § 174, 2020-11-11 vilket innebär en 
höjning på 2,4% av hela taxan förutom primärkarteutdrag och 
laserdata som inte indexjusteras inför 2022. 

9.  Revidering av Tekniska nämndens 
delegationsordning 
TN 21/0216 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden. 
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10.  Övriga frågor 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista oktober 2021 - Flyttning av fordon och 

omhändertagande av fordonsvrak 
2. Delegationslistor september och oktober gällande bostadsanpassning 

Anmälningar 
1. Påminnelse: SKRs årliga konferens Trafik- och gatudagarna 2021 - för 

vidarebefordran till berörda mottagare 
2. Anmälan för Kommunvelometern 2022 – deadline 30 november 
3. Påminnelse - Inbjudan till LIVE WEBINAR Renhållningsfordringar 

 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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