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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 45

2017-10-30

Granskning av avfallsplan 2018–2022
för Upplands-Bro kommun
Dnr TN 16/0132

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner samrådsredogörelse angående förslag till
avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun, daterad den 9
oktober 2017;
2. Tekniska nämnden beslutar att avfallsplanen 2018–2022 för UpplandsBro kommun i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag ställs
ut för granskning.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan 2018–2022
som har skickats ut på samråd enligt Tekniska nämndens beslut den 24 april
2017 § 22.
En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts i samrådsredogörelsen.
Ett antal ändringar i avfallsplanen 2018–2022 föreslås och därefter ställs
förslaget till avfallsplanen ut för granskning i minst fyra veckor.

Beslutsunderlag




Samrådsredogörelse angående förslag till avfallsplan daterad 2017–
10–09
Förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun till
granskning
Bilagor till Avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun till
granskning

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 46

2017-10-30

Granskning av nya avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0147

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner samrådsredogörelse angående förslag till
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, daterad den 9 oktober
2017;
2. Tekniska nämnden beslutar att nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag ställs ut för
granskning.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
som har skickats ut på samråd enligt Tekniska nämndens beslut den 24 april
2017 § 23.
En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts i samrådsredogörelsen.
Ett antal ändringar i avfallsföreskrifterna föreslås och därefter ställs förslaget
till nya avfallsföreskrifter ut för granskning i minst fyra veckor.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
Samrådsredogörelse angående förslag till nya avfallsföreskrifter
daterad 2017-10-09
Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun till
granskning daterad 2017-10-09
Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från
2014-03-01

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 47

2017-10-30

Lokal trafikföreskrift om parkering på
Jurstagårdsvägen
Dnr TN 17/0304

Beslut
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal trafikföreskrift om
parkering på Jurstagårdsvägen antas;
2. Nämnden uppdrar åt kontoret att se över tillåten parkeringstid på
”gästparkeringar” och behov av mer varierade tider på dessa;
3. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 13 november 2017.
_______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret fick synpunkter från boende i Jursta område att
gatuparkering längst Jurstagårdsvägen idag till stor del används som
boendeparkering när den egentligen är tänkt som besöksparkering.
Boendeparkering ska lösas på kvartersmark.
I dagsläget gäller det 24-timmars parkering på Jurstagårdsvägen och förslaget
är att ändra det till 6 timmar för att gynna besökande.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017

Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal trafikföreskrift om
parkering på Jurstagårdsvägen antas;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 13 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår att beslutsmeningen kompletteras med
”Nämnden uppdrar åt kontoret att se över tillåten parkeringstid på
”gästparkeringar” och behov av mer varierade tider på dessa.”
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 48

2017-10-30

Lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera på Alkärrsvägen
Dnr TN 17/0305

Beslut
1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal
trafikföreskrift om parkering på Alkärrsvägen;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 13 november 2017.
________________

Sammanfattning
Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket för
Kungsängen. Enlig parkeringspaketet gäller det gatuparkering enligt
datumparkeringsregeln mot avgift på vissa gator framförallt Östervägen,
Ekhammarsvägen, Alkärrsvägen och Korsängsvägen.
Efter införande parkeringspaketet i Kungsängen har det kommit många
synpunkter och förslag från brandkåren och kommunens medborgare om att
gatuparkering på Alkärrsvägen inte är tillämplig och trafiksäker för både
motorfordon och oskyddade trafikanter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 49

2017-10-30

Lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera på Korsängsvägen
Dnr TN 17/0306

Beslut
1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal
trafikföreskrift om parkering på Korsängsvägen;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 13 november 2017.
_______________

Sammanfattning
Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket för
Kungsängen. Enlig parkeringspaketet gäller det gatuparkering enligt
datumparkeringsregeln mot avgift på vissa gator framförallt Östervägen,
Ekhammarsvägen, Alkärrsvägen och Korsängsvägen.
Efter införande parkeringspaketet i Kungsängen har det kommit många
synpunkter och förslag från brandkåren och kommunens medborgare om att
gatuparkering på Korsängsvägen inte är tillämplig och trafiksäker för båda
motorfordon och oskyddade trafikanter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 50

2017-10-30

Lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera på Ekhammarsvägen
Dnr TN 17/0307

Beslut
1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till lokal
trafikföreskrift om parkering på Ekhammarsvägen;
2. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 13 november 2017.
_______________

Sammanfattning
Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket för
Kungsängen. Enlig parkeringspaketet gäller det gatuparkering enligt
datumparkeringsregeln mot avgift på vissa gator framförallt Östervägen,
Ekhammarsvägen, Alkärrsvägen och Korsängsvägen.
Efter införande parkeringspaketet i Kungsängen har det kommit många
synpunkter och förslag från brandkåren och kommunens medborgare om att
gatuparkering på Ekhammarsvägen inte är tillämplig och trafiksäker för både
motorfordon och oskyddade trafikanter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

8 (19)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 51

2017-10-30

Remiss - Motion om rondell i
korsningen Enköpingsvägen och
Bygdegårdsvägen
Dnr TN 16/0388

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterat 23 augusti 2017.
_______________

Sammanfattning
En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och
Bygdegårdsvägen har inkommit. Tekniska avdelningen ser positivt till
förslaget men behöver se över när en ombyggnation är lämplig.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017



Remiss - Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och
Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Motionsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 52

2017-10-30

Medborgarförslag om busshållplats på
Enköpingsvägen
Dnr TN 17/0068

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till yttrande, daterat 2 oktober 2017.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om busshållplatser
på Enköpingsvägen vid Skogsbackavägen. Tekniska avdelningen tackar för
förslaget och uppskattar att medborgare engagerar sig. Projektet är med i
kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram 2017, med prioritet 2.
Kommunen är inte markägare vid den tänkta platsen för busshållplatserna och
kommunen är inte väghållare för Skogsbackavägen.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 oktober 2017
Medborgarförslag om busshållplatser, daterad 30 januari 2017
Beslut KS 17/0033 §1, daterad 8 februari 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 53

2017-10-30

Medborgarförslag om övergångsställe
på Enköpingsvägen
Dnr TN 17/0069

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till yttrande, daterat 2 oktober 2017.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har mottagit medborgarförslag om övergångställe över
Enköpingsvägen vid Skogsbackavägen. Tekniska nämnden tackar för förslaget
och uppskattar att medborgare engagerar sig. För att tekniska avdelningen ska
kunna ta ställning till om ett övergångställe är prioriterat på den aktuella
platsen anser Tekniska nämnden att det beslutet ska tas i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet som uppdateras årligen.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 oktober 2017
Medborgarförslag om övergångställe, daterad 30 januari 2017
Beslut KS 17/0034 §2, daterad 8 februari 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 54

2017-10-30

Medborgarförslag om en trygg cykelväg
mellan Bro och Bålsta
Dnr TN 17/0144

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till yttrande, daterat 2 oktober 2017.
_______________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit del av remissen om en trygg cykelväg mellan
Bro och Bålsta. Upplands-Bro kommun håller med förslagsställaren om att en
trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas mellan Bro och Bålsta. Dock är
kommunen varken markägare eller väghållare på den nämnda sträckan.
Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket i ärendet och hoppas på att
kunna påverka prioriteringarna hos Trafikverket. Kommunen har hittills byggt
och planerar för en regional gång- och cykelväg genom Bro.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 oktober 2017
Medborgarförslag om en trygg cykelväg mellan Bro och Bålsta, daterad
2 mars 2017
Beslut KS 17/0078 §34, daterad 22 mars 2017

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Akt
Trafikverket
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 55

2017-10-30

Remissyttrande om Upplands-Bro
kommuns trygghetspolicy
Dnr TN 17/0193

Beslut
Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterat 16 oktober 2017.
_______________

Sammanfattning
Trygghetspolicyn är ett visionsdokument som anger riktningen för
trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun. Policyn är en vägledning för
kommunens arbete med trygghet eller trygghetsrelaterade frågor. Tekniska
avdelningen är positiv till förslaget och föreslår lite ändringar.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets yttrande daterad till 16 oktober
Trygghetspolicyn daterad 10 maj 2017

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Akt
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 56

2017-10-30

Förslag till namnsättning av vägar i
Högbytorp
Dnr TN 17/0282

Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar återremittera namnsättning av
Långbrovägen med hänsyn till det inkomna yttrandet från
fastighetsägaren;
2. Tekniska nämnden fastställer namnsättning av Högbytorpsvägen och
Norrnäsvägen.
_______________

Sammanfattning
Tekniska nämnden har uppdraget att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen.
I och med en planändring för Högbytorp där syftet med planändringen att
möjliggöra en ny lokalisering av tankstation för biogas så kommer detta även
medföra att ett antal nya vägnamn är aktuella för området.
Namnberedningen föreslår följande nya vägnamn i Högbytorp –
Högbytorpsvägen, Långbrovägen och Norrnäsvägen.

Beslutsunderlag



Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Yttrande från fastighetsägare inkommen den 7 oktober 2017

Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer namnberedningens förslag till vägnamn i
Högbytorp - Högbytorpsvägen, Långbrovägen och Norrnäsvägen

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) föreslår
1. Tekniska nämnden beslutar återremittera namnsättning av
Långbrovägen med hänsyn till det inkomna yttrandet från
fastighetsägaren;
2. Tekniska nämnden fastställer namnsättning av Högbytorpsvägen och
Norrnäsvägen.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Berörda fastighetsägare
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 57

2017-10-30

Beslut om remiss – förslag till
namnpolicy
Dnr TN 17/0272

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sända ut namnberedningens förslag till
namnpolicy på remiss.
_______________

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen.
Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för
Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att
förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för
namnvården i Upplands-Bro kommun.
Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om god ortnamnssed i
kulturminneslagen. God ortnamnssed innebär bl. a. att hävdvunna ortnamn inte
ändras utan starka skäl, att påverka att hävdvunna namn beaktas vid nybildning
av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt vedertagna regler för
språkriktighet.
Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala
namnsättningen och namnvården. Kommunen står av praxis för huvuddelen av
den officiella namngivningen inom kommunen och dess namn får stor
genomslagskraft i samhället. Kommunen har sedan länge ansvarat för
namngivning av gator, vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader med
mera samt åsättande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar.

Beslutsunderlag


Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-10-16

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga nämnder
Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 58

2017-10-30

Ändring av starttid för Tekniska
nämndens sammanträde den 18
december
Dnr TN 17/0249

Beslut
Tekniska nämnden ändrar starttid för sammanträdet den 18 december från kl.
15:00 till kl. 17:00.
_______________

Sammanfattning
Catharina Andersson (S) föreslår att Tekniska nämnden ändrar starttid för
nämndens sammanträde den 18 december 2017 från kl. 15:00 till 17:00.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 59

2017-10-30

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
_______________
Temaärende


Marina Danhill informerar om Samråd avseende Avfallsplan och
Avfallsföreskrifter och den fortsatta processen inför deras fastställelse.

Kontorschefens rapporter












Justerandes sign

Olof Meiton informerar om App för Felanmälan vilken lanseras den 1
november.
Mathias Rantanen informerar om resultat och prognos för Tertial
2/2017.
Mathias Rantanen informerar om att Kommunstyrelsen kommer att
yttra sig över Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.
Mathias Rantanen informerar om att Kommunstyrelsen kommer att
yttra sig över Trafikverkets förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2018 – 2029.
Mathias Rantanen informerar om pågående förändringar i KFF och
ABT avtal med Lantmäteriet.
Mathias Rantanen informerar om pågående arbete med lekpark vid på
Kungsängens IP.
Mathias Rantanen informerar om pågående arbete på Tibble torg.
Mathias Rantanen informerar om utgående information på Kommunens
hemsida om begränsad framkomlighet när E ON gräver ner
fjärrvärmeledning genom Kungsängen.
Mathias Rantanen informerar om beslut i Kommunfullmäktig om
antagande av Etapp 1, Trädgårdsstaden i Bro.
Mathias Rantanen informerar om driftövertagande fr.o.m. 16 oktober av
Kretsloppscentralerna med utökad service och implementering av
passersystem.
Ida Brännström informerar om trafiksituationen under E ONs arbete
med att gräva ner sin fjärrvärmeledning
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 60

2017-10-30

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.
_______________

Justerandes sign

1.

Förordnande av parkeringsvakt för Sven Bengtsson

2.

Bostadsanpassningsbidrag, september 2017

3.

Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, september 2017
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 61

2017-10-30

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
_______________
1.
Kommunfullmäktiges beslut § 14 - Riktlinjer för bostadsförsörjning

Justerandes sign

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5 - Markavtal - upplåtelse för
ledningsändamål

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 129 - Sammanträdestider för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 2018

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 108 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2017

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 107 - Redovisning av obesvarade motioner

6.

Cirkulär 17:46 - Budgetpropositionen 2018 och höständringsbudgeten för
år 2017

7.

Remiss - Ny lagstiftning hotar samhällsutvecklingen

8.

Förslag till ändring i förbundsmedlemmars ABVA, samt restriktioner i
tillstånd för värmepumpar, KF2017-232

9.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den
19 september 2017 - Avbrytande av upphandling
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