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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 17 februari 2020, kl 15:00 

Plats: Gemaket  

Ordförande: Marcus Sköld 

Sekreterare: Johanna Thåström 
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 24 februari 2020, kl 10:00 

Temaärende – Trafik-och tillgänglighetsprogrammet, Afsaneh Kasiri och   
Förnyelseplanen, Sara Nilsson 

Beslutsärenden 

1.  Svar på medborgarförslag- angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 
TN 17/0372 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 
kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden 
kommer att beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya 
utegym planeras i kommunen inom de områden som Tekniska 
nämnden ansvarar för. 
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2.  Svar på Medborgarförslag om att bygga ett utegym i 
Bro 
TN 19/0469 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget, i 
enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag, med att ett nytt 
utegym är byggt i aktivitetsparken i Råby, Bro. 

3.  Namnsättning av ny väg från Rösarringvägen, 
Tegelhagen 
TN 18/0200 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att två nya vägar i norra delen av 
Tegelhagen ska heta Frälsevägen och Småbrukarvägen. 

4.  Namnsättning Tegelhagen sydöstra 
TN 18/0200 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i sydöstra delen av 
Tegelhagen ska heta Höstplöjarvägen, Vändtegsvägen och 
Kaptensvillans väg. Parkerna ska heta Vändtegsparken, 
Pråmparken och Fiskartorpsparken. Dagvattendammen ska heta 
Fiskartorpsdammen. 
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5.  Samordnad upphandling av transport och behandling 
av avfall från kretsloppscentralerna 
TN 20/0032 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar 
 
1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med 
kommunerna Sigtuna och Håbo avseende transport och behandling 
av avfall från kretsloppscentralerna för nästkommande avtalsperiod. 

2. att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende transport 
och behandling av avfall från kretsloppscentralerna. 

3. att upphandla enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy och enligt 
de kriterier som presenterats för nämnden.  

6.  Kommunikationsplan för införande av fyrfacksystem 
TN 20/0038 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanen för 
införande av fyrfacksystem med tillägg att kommunala verksamheter 
så som skola och äldreomsorg med mera inkluderas i arbetet under 
punkt 3.2 i kommunikationsplanen. 

7.  Nya avfallsföreskrifter 2020 
TN 20/0058 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nya avfallsföreskrifter för Upplands-
Bro kommun, i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag, 
ställs ut för samråd, enligt 15 kap. 42 § miljöbalken. 
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8.  Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2019 
TN 20/0002 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 
2019 för Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att utgöra underlag till kommunens verksamhetsberättelse 
2019. 

9.  Verksamhetsplan 2020 
TN 20/0065 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till budget 2020 i 
enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

10.  Trafik och tillgänglighetsprogram 2020 
TN 20/0046 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 som underlag 
för beslut om kommande investeringar. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- 
och tillgänglighetsprogrammet 2020. 

11.  Yttrande om förslag till detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning Täppan (Härnevi 1:34 
m.fl.) nr 1902, Bro, KS 17/0348 
TN 19/0424 

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

förslag till remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 

2. Beslutet ska justeras omedelbart.  
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12.  Yttrande om förslag till detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131) 
TN 20/0018 

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

förslag till remissyttrande, daterat den 20 november 2019. 

2. Beslutet ska justeras omedelbart.  

13.  Övriga frågor  
TN 20/0109 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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