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JÄRFÄLLA

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-12-13
Nämnde. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg. kl. 18.00 
20.25 Ajournering 19.49 - 19.58
Amanda Palmstiema (MP), Solveig Byberg (S), Björn Falkeblad (M),
Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S), George Hannouch (C),
Lennart Strand (M) ersätter Kristina Lennehag (M), Andre Watanabe
(M), Ann Hedberg Balkå (KD).

Beslutande

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Christopher Lindvall (S), Göran Ersson (S),
Agnita Wärn (MP) Anders Lindberg (V), Esa Tuuri (L), Sven-Erik
Köhlin (L).
Tjänstepersoner: Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, chef
Kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare, chef Park och gata Hans
Enelius, chef VA och avfall Jan Kettisen §§ 103-105, chef Kartoch
GIS Heidi Wennberg, tf. chef Fastighet Kristian Forsberg, chef
Upphandling Kerstin Svensson§§ 103-105, trafikingenjör Joanna
Saber §§ nämndsekreterare Anna Skrifvars.

Justerare

Björn Falkeblad (M)

Justeringens plats och tid

Sekreterai·ens tjänsterum, mådaa en den 17 december kl. 8.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

103 - 113

Anna S rifva s
Ordförande

Amanda Palmstiema (MP)
Justerande

Björn Falkebald

(M)

ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2018-12-13 är justerat och finns hos
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp

Anslaget tas ned
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§ 103
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. Bjöm Falkeblad (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll måndagen den 17 december 2018, kl. 8.30.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Björn Falkeblad (M) utses att tillsammans med
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 17 december 2018, kl. 8.30 på
sekreterarens tjänsterum.

§ 104
Fastställande av föredragningslistan
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att fördragningslistan fastställs.

§ 105
Information och rapporter

Dnr Ten 2018/9

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger rapporter och info1mation från bygg- och
miljöförvaltningen till handlingarna.
Ärendet i korthet

1. Kerstin Svensson redogör kort för upphandlingen av Offentlig belysning.
Nina Karlsson redogör för hur arbetet i Viksjö centrum samt Stäket fortlöper.
Nina Karlsson inf01merar om vattenplanen.
Nina Karlsson presenterar resultatet från medarbetamndersökningen 2018.
Jan Kettisen inf01merar om hur arbetet med returpunkter f01tlöper.
Redogörelsen för Sörabs rapp01t 2018 "Framtidens insamlingssystem", utgår då
den inte kommit in till förvaltningen ännu.
7. Jan Kettisen inf01merar om hur arbetet med bytet av vattenmätare kommer att
genomföras.
8. I-Ians Enelius redogör för hur bland annat rondering av belysning går till.
9. I-Ians Enelius inf01merar om projektet MMiB (modern mobilitet i Barkarbystaden)
och den planerade vägsträckning ned mot Norrviksvägen.
2.
3.
4.
5.
6.

Justerares sign
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Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag

Nina Karlsson, tf. förvaltningsdirektör, föreslår att Kerstin Svensson,
upphandlingschef, böijar med att säga några korta ord om upphandlingen Offentlig
belysning och beslutet att ge Danderyd fullmakt att genomföra upphandlingen.

Beslutsgång
Ordföranden fastställer att Kerstin Svensson inleder med infmmation om ärendet
gällande upphandlingen Offentlig belysning och konstaterar därefter att tekniska
nämnden lägger förteckningen över rapporter och info1mation från bygg- och
miljöförvaltningen till handlingarna.
Handlingar

1. Förteckning 2018-11-23 rev. 2018-12-07

§ 106
Program hållbart resande

Dm Ten 2018/494

Tekniska nämndens beslut

1. Programmet återremitteras för att beakta de uppdrag som rör trafikfrågor och
hållbart resande i alliansens budgetförslag.
Ärendet i korthet

Program för hållbart resande pekar på att det idag genomförs ett flertal mjuka åtgärder
för att påverka resenärers val av färdmedel. Bland annat sker samverkan via närverket
ResSmart och det annordas även årligen en trafikantvecka med fokus på hållbara
resor.
Programmet lyfter även fram det pågående projektet Modern Mobilitet i
Barkarbystaden. Projektet bygger vidare på tidigare innovationsprojekt Autopiloten
och integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart
resande i Barkarbystaden.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-26
2. Program för hållbart resande, 2018-11-26

Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag

Koalitionen, genom ordföranden, yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Björn Falkeblad (M) yrkar på återremiss för att beakta de givna uppdragen om trafik
till kommundirektören från kommunstyrelsen.
•I

Ajournering 9 minuter
Justerares sign
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Koalitionen, genom ordföranden, yrkar på bifall till åte1Temiss för att de givna
uppdragen om trafikfrågor till kommundirektören från kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden yrkar på återremiss för att beakta de
uppdrag som rör trafikfrågor och hållbrut resande i alliansens budgetförslag.

Dm Ten 2018/536
§ 107
Aterrapportering av uppdrag om att minska spridningen av
mikroplatser på konstgräsplaner
Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningens rapport om arbetet med minska spridningen av mikroplaster på
konstgräsplaner godkänns.
Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden hru· i budget 2018-2020 fått i uppdrag att
tillsammans med tekniska nämnden under 2018 ta fram en handlingsplan för att
minska spridningen av mikroplaster på konstgräsplaner. Bygg- och miljöförvaltningen
har i samru·bete med kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen arbetat fram en
gemensam metod för att minska spridningen av mikroplaster på konstgräsplaner.
Denna metod ligger nu till grund för det fo1tsatta samt framtida arbetet med att minska
spridningen av mikroplaster på kommunens konstgräsplaner.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-15
2. Riktlinje konstgräs, 2018-11-07
3. Rapp01t från Enviroplanning AB - Mikroplaster från konstgräsplaner och
fallskydd, Järfälla kommun

Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag

Björn Falkeblad (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Koalitionen, genom ordföranden, yrkru· på bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut.

Dnr Ten 2018/774
§ 108
Säkra skolvägar för Järfällas barn och elever
Tekniska nämndens beslut

1. Riktlinjer för säkra skolvägar i Järfälla fastställs att gälla tills vidare.
Justerares sign
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Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat fram ett dokument som beshiver hur miljöerna i anslutning till kommunens
skolor ska utformas för att vara trafiksäkra. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att
riktlinjerna fastställs.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26
2. Riktlinjer för säkra skolvägar
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Björn Falkeblad (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Koalitionen, genom ordföranden, yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut.

§ 109
Delegeringsbeslut

Dm Ten 2018/3

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna.
Handlingar

1. Företeclming 2018-11-28

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt
förteckning 2018-11-28 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 110
Skrivelser för kännedom

Dnr Ten 2018/3

Tekniska nämndens beslut
n
1. Tekiska
nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna

Handlingar

1. Företeckning 2018-11-28

ttl)
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Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt
företeckning 2018-11-28 till handlingarna.

Dm Ten 2018/746
§ 111
Yttrande över detaljplanen för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta
2:93-2:95 m.fl.
Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Tekniska nämnden vill yttra sig över detaljplanen i granslmingskedet.
3. Förvaltningen får uppdraget att se över om det förekommer felaktigheter i
yttrandet gällande biotopsskydd och påtala eventuella identifierade faktafel i
yttrandet.
Ärendet i korthet

Detaljplanens syfte är att i enlighet med översiktsplanen skapa en ny varierad och
funktionsblandad stadsbebyggelse med ca 2000 bostäder, nytt kontor för Saabs
verksamhet, skola, förskolor, handel och park.
Genomförandet av detaljplanen för Bällstadalen innebär betydande miljöpåverkan och
tekniska nämnden har framför allt synpunkter rörande dagvatten och ekologiska
värden som riskerar att gå förlorade. Även parkeringsfrågan behöver få tydligare svar.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-26
2. Yttrande över detaljplan för Bällstadalen, Veddesta, 2018-11-26
3. Plankaiia inför samråd
4. Planbeskrivningen inför samråd
5. Miljökonsekvensbeskrivning inför samråd för detaljplan
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Koalitionen, genom Amanda Palmstiema (MP), yrkar på bifall till förvaltningens
förslag med följande tilläggsyrkande "Tekniska nämnden vill yttra sig över
detaljplanen i granslmingskedet."
Lennart Strand (M) lyfter fram att det i yttrandet står att allen från SAAB och neråt
troligtvis inte bedöms som att vara biotopsskyddad. Ganska nyligen var det troligen en
dom som släpptes och som innebär att detta område skulle kunna vara
biotopsskyddad. Det är bra om förvaltningen ser över detta i yttrandet.
Amanda Palmstiema (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsyrkande "Tekniska nämnden vill yttra sig över detaljplanen i
Justerares sig n
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granskningskedet." och att förvaltningen ser över om det står felaktigheter i yttrandet
om biotopsskydd och i sådant fall k01Tigerar det.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden yrkar på bifall till förvaltningens
förslag med följande tilläggsyrkande "Tekniska nämnden vill yttra sig över
detaljplanen i granskningskedet " samt att förvaltningen ser över om det förekommer
felaktigheter i yttrandet gällande biotopsskydd och påtala eventuella identifierade
faktafel i yttrandet.

Dm Ten 2018/799
§ 112
Beslut om fullmakt att genomföra upphandling av Offentlig belysning
Tekniska nämndens beslut

1. Danderyds kommun får genom fullmakt genomföra upphandling av
offentligbelysning för Järfälla kommuns räkning.
Ärendet i korthet

Järfälla kommuns nuvarande avtal gällande offentlig belysning går ut under slutet av
april 2019. Kommunen har valt att tillsammans med Danderyds kommun genomföra
en gemensam upphandling med en avtalstid på sju år, där både ett löpande drift- och
skötselunderhåll ingår men även investeringar. För att underlätta och effektivisera
upphandlingsprocessen föreslår kommunen att Danderyds kommun får delegation att
genomföra upphandlingen för Järfälla kommuns räkning. Järfälla kommun kommer att
fatta ett eget likalydande tilldelningsbeslut som Danderyds kommun och teckna ett
eget avtal med vinnande anbudsgivare.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-06
2. Fullmakt för tilldelningsbeslut 2018-12-06
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut.
§ 113
Avslutning
Ordföranden Amanda Palmstierna (MP) tackar tekniska nämnden och förvaltningen
för ett fint samarbete och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Björn Falkeblad (M) tackar tekniska nämnden och förvaltningen för ett förtroendefullt
arbete med gott klimat.
Nina Karlsson, tf. förvaltningsdirektör, tackar tekniska nämnden för ett bra samarbete,
med stort engagemang från nämnden.
Justerares sign
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