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Datum 

2020-12-04 
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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 

Tid: måndagen den 7 december 2020, kl. 15:00 

Plats: Teams 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: 

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 14 december 2020, kl.16:00, 
digitalt 

Temaärende – Dagvatten, Camilla Ranlund 

Beslutsärenden 

1. Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med
motordrivet fordon på Ekhammarskolans skolområde

TN 20/0432

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag anta framtagen Lokal

trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon inom

Ekhammarskolans område.

2. Namnsättning av ny rondell vid motorvägsavfart
Brunna

TN 20/0406

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att den nya rondellen på norra sidan av E18 vid motorvägsavfart

Brunna ska heta Vibyrondellen.



KALLELSE 2 (6) 

Tekniska nämnden 

Datum 

2020-12-04 

3. Ombudgetering av medel Tekniska nämnden

TN 20/0539

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag 
att överföra 3 500 Tkr till kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

4. Utlysa namntävling för namnsättning av ny sporthall 
TN 20/0399

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att den nya sporthallen i Tibble, Kungsängen namnsätts genom 
namntävling enligt följande:

• Namntävlingen genomförs genom en inbjudan till 
allmänheten om att lämna namnförslag.

• Namnberedningen bereder förslagen och tar fram tre förslag 
för omröstning.

• Namnförslagen måste följa den gällande namnpolicyn.

• Kultur- och fritidsnämnden bereds möjlighet till synpunkter 
genom remiss innan de tre förslagen beslutas av Tekniska 
nämnden som alternativ.

• De tre förslagen presenteras sedan för allmänheten som ges 
möjlighet att rösta fram ett av förslagen som vinnare.

• Vinnarförslaget fastställs av Tekniska nämndens AU som 
sporthallens namn.

5. Yttrande om förslag till detaljplan Viby (Viby 19:3), nr 
2001, Kungsängen, KS 15/0583

TN 20/0422

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. att yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
remissyttrande, daterat den 11 november 2020.

2. att beslutet ska justeras omedelbart.
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6.  Yttrande - Motion om att skapa trygga lekmiljöer i 
centrala Kungsängen 

TN 20/0457 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande då nämnden anser att det finns ett behov av fler 

lekytor i centrala Kungsängen. 

2. föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i 

uppdrag att utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara 

lämplig för lekplats eller annan form av lekyta. 

3. föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i 

uppdrag att bevaka frågan om möjligheten att tillskapa 

lekytor i framtida detaljplaner samt i samband med 

ombyggnationer av befintliga kommunala parkytor i centrala 

Kungsängen. 

7.  Svar på medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem 

TN 20/0445 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att 

bevaka teknikutvecklingen på området men att inte införa 

provtagning av kommunens avloppsvatten i dagsläget. 
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8. Svar på medborgarförslag om bullerplank vid 
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen
TN 20/0351

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut lägga till 
fastigheterna mellan Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen bland 
bullerutsatta områden, men att i dagsläget inte göra några åtgärder 
mot bullernivån för fastigheter mellan Norrgårdsvägen och 
Enköpingsvägen då det nyligen genomförts en bullerutredning där 
som visar att många andra områden i kommunen är mer bullerutsatta 
och därmed har högre prioritet samt att då det blir aktuellt genomföra 
en ny bullermätning för dessa fastigheter.

9. Svar på medborgarförslag om lekplatser vid Jursta 
Hage
TN 20/0353

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga en lekplats i 
område Jursta, Vinlandsvägen.

10. Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud längs 
trottoar, Målarvägen 3-7

TN 20/0475

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. att bifalla förslaget om parkeringsförbud på gångbanesidan 
utmed Bagarvägen 3 – 7

2. att lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon 
på Bagarvägen antas
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11.  Svar på medborgarförslag om 
parkeringsbestämmelser på Drivhusslinga och 
Gallringsvägen 

TN 20/0195 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att avvisa förslaget om att ändra bestämmelsen om parkeringsförbud 

till att tillåta parkering i 24 eller 48 timmar på Drivhusslingan och 

Gallringsvägen. 

12.  Svar på medborgarförslag om att ersätta de stora 
julkulorna på Kungsängens torg med en julgran 

TN 20/0477 

Förslag till beslut 

 Tekniska nämnden beslutar 

att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte sätta upp julgran på 

Kungsängens torg julen 2020. Utsmyckning av Kungsängens 

centrum kommer att fortsätta enligt Samhällsbyggnadskontorets 

planering med de inköpa Julgranskulorna.  

 

13.  Svar på Medborgarförslag om ny bussgata på 
Skolvägen i Kungsängen 

TN 20/0476 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att enligt samhällsbyggnadskontorets förslag inte bygga om 

Skolvägen i Kungsängen till bussgata och hänvisar till att vägen och 

området omkring finns med i pågående planarbeten i området samt 

att det inte är fysiskt möjligt att skapa en bussgata utifrån befintlig 

utformning av Skolvägen med alla in- och utfarter som finns längs 

med vägen. 

14.  Övriga frågor 

TN 20/0109 
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Rapporter 

Delegationsbeslut 

1. Delegationslista 2020 September fordon 

2. Delegationslista- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Februari 2020 

med avslag 

3. Bostadsanpassningsbidrag augusti och september 2020 

4. Delegationsbeslut offentlig plats 2020 

5. Bostadsanpassningsbidrag Juni 2020 

6. Delegationslista flytt av fordon Oktober 2020 

7. Delegationslista parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2020-10-01-

2020-10-31 

8. Beslut om nyttoparkeringstillstånd, ZCR 280 

9. Beslut om nyttoparkeringstillstånd, ZDS 732 

10. Beslut om nyttoparkeringstillstånd, BOU 158 

Anmälningar 

1. Begäran om yttrande - Motion om kommunalt övertagande av väg 

mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat 

2. Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun 

3. Kommunfullmäktiges beslut 130 - Svar på motion om att skapa vackra 

grönområden i vår kommun 

4. Kommunfullmäktiges beslut 132 - Svar på motion om 

trädförsörjningsstrategi 

5. Kommunfullmäktiges beslut 136 - Svar på motion om att anlägga en 

gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta 

6. Begäran om yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander med en 

minnesplats 

7. Motion om badplats och park i Vallsvik 

8. Angående val till avfall Sveriges styrelse och revision 

9. SPAT-möte 17 november 2020 - SPAT överenskommelse 

10. Kommunfullmäktiges beslut § 174 - Revidering av Mät- och karttaxa 

11. Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med 

delårsbokslut 

12. Kommunfullmäktiges beslut § 173 - Framtagande av ny avfallstaxa 

2020 

13. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 

2021 med planering för 2022 – 2023 

14. Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade 

motioner höst 2020 

15. Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2020 

Marcus Sköld (M) 

Ordförande 




