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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 25 oktober 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 1 november 2021, kl. 15:00 

Temaärende  
• Kretsloppscentral 
• Diskussion kring högsta tillåten hastighet på Ådövägen 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs 
bro 
TN 21/0175 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att anse medborgarförslaget besvarat. 

2. att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna frågan om att 
utreda möjligheten att klä räcket över järnvägen på Ginnlögs 
väg med julbelysning till projektet Omdaning Bro för att se 
över möjligheten. 
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2.  Svar på medborgarförslag om gångbana under 
järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 
TN 21/0315 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag och hänvisar till 
att sträckan finns med i kommunens Gång- och cykelplan. 

3.  Svar på medborgarförslag om översyn av 
trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, 
Stationsvägen och Härnevi Skolväg 
TN 21/0316 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat i och med pågående planering i 
projekt Omdaning Bro. 

4.  Svar på medborgarförslag om sköljplatta för 
diskavlopp till hushåll 
TN 21/0331 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att dela ut sköljplattor till alla 
hushåll i kommunen med anledning av att de flesta hushåll redan har 
en inbyggd diskpropp i vasken, alternativt en lös sköljplatta, 
likvärdig den i medborgarförslaget föreslagna sköljplattan. Men även 
på grund av det innebär ett onödigt slöseri med naturens resurser och 
risk för ökad avfallsmängd. 
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5. Svar på medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka
TN 21/0231
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget genom att sätta upp vägvisningsskylt 
till Kungsängens kyrka samt sätta upp hänvisning till kyrkan från 
pendeltågsstationen i Kungsängen.

6. Svar på ledamotsinitiativ från Catharina Andersson
(S) angående färdigställande av gångbana längs 
Västra Rydsvägen och Skyttens väg
TN 21/0297 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anse ledamotsinitiativet besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

7. Verksamhetsplan 2022 Tekniska nämnden
TN 21/0004

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

att verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden godkänns i enlighet
med Samhällsbyggnadskontorets förslag.
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8. Lokal trafikföreskrift om parkering reserverad för
personbil på Västra Rydsvägen
TN 21/0432

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att reservera parkeringen på Västra Rydsvägen vid
Kungsängen IP för personbil.

2. att den lokala trafikföreskriften om parkering på Västra
Rydsvägen antas.

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 november
2021.

9. Lokal trafikföreskrift om parkering reserverad för
personbil på Bygdegårdsvägen
TN 21/0430

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att reservera parkeringsplatserna på Korsängen 1:28 vid
Bygdegårdsvägen för personbil.

2. att den lokala trafikföreskriften om parkering på
Bygdegårdsvägen antas.

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 november
2021.

10. Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden
TN 21/0426

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

att godkänna samhällsbyggnadskontorets lokalinventeringsrapport
och att översända den till Kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
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11. Indexuppräknad VA-taxa 2022
TN 21/0427

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att indexuppräkna taxan för år 2022 enligt beslut § 207 KF 
2020-12-16.

2. att anläggningsavgiften därmed höjs utifrån 
Entreprenadindex serie 311 med 4 %

3. att brukningsavgiften därmed höjs utifrån KPI med 2 %
samt enligt årlig höjning med 5 % vilket ger en total 
höjning med 7 %

12. Namnsättning av rondell i Tegelhagen, Bro
TN 21/0379
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nybyggda rondellen i anslutning till Torparetorget i norra 
Tegelhagen ska heta Torparerondellen.

13. Namnsättning av ny lekpark med gym i Brunna 
TN 21/0388
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att den nya lekparken med gym i Brunna ska få namnet Liten och 
stor-parken.

14. Övriga frågor
TN 20/0109
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Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag Augusti 2021 
2. Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag september 2021 
3. Delegationsbeslut om adresser september 2021 
4. Delegationslistan fordonsflyttar Augusti 2021 
5. Delegationslista augusti 2021 - parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
6. Delegationslista September 2021- Flyttning av fordon och 

omhändertagande av fordonsvrak 
7. Delegationslista September 2021 - Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad 

Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll 
2. Kritik på teknik – låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken! 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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