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Sammanträdesdag 

2020-04-23 

Nämnd e. dyl. Tekniska nämnden 

Plats och tid Järfällas alen, kommunhuset, Vasaplatsen 11 kl. 18: 00 - 18: 10 

Beslutande Ordföranden Pamela Salazar (C), Jonna Karlsson (M) ersätter Marcus 
Gry (M), Emanuel Alvarez (MP), Esa Tuuri (L) ersätter Anne-Marie 
Holm (L), Svante Hallstedt (M) ersätter Elias Aphram (KD), 
Christopher Lindvall (S) ersätter Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson 
(S) och Helena Lindgren (S). 

Övriga närvarande Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman och nämndsekreterare Anna 
Skrifvars. 

Övriga: 
Politisk sekreterare (M) Cornelia Crutze 

Justerare Emanuel Alvarez (MP) 

Justeringens plats och tid Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 27 april 2020 kl. 8.15 

Paragrafer 12 - 20 Underskrifter Sekreterare 

 f)tOrdförande 
.. c@l( __ J --
Pamela Salazar (C) 

Justerande 

Emanuel Alvarez (MP) 

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-04-23 är justerat och finns hos 
registratorn för tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen. 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-04-23 

Justerares sign 

§ 12 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 27 april 2020, kl. 8.15. 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 27 april 2020, kl. 8.15 på 
sekreterarens tj änsternm. 

~ 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 13 
Fastställande av föredragningslista 

Justerares sign 

1. F öredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

~ 

Sida 

3 (10) 



g:JJÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

4 (10) 

Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 14 Dnr Ten 2020/102 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

1. Förvaltningens arbete under rådande situation 
- muntlig inf01mation av bygg- och miljödirektör Johan Bergman 

Handlingar 
1. Månadsrappo1i per mars 2020 för tekniska nämnden 

Justerares sign 

~ 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 15 Dnr Ten 2020/169 
Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för tekniska nämnden fastställas att 
gälla från och med 2020-04-23. 

Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Nämnden ska 
inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs enligt 
arbetsmiljölagen, förordningar och för verksamheten gällande författningar och 
föreskrifter, varför förvaltningen bland annat föreslår att nya punkter om fördelning av 
arbetsmiljöansvar ska läggas till i delegeringsordningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att det reviderade förslaget till 
delegeringsordning för tekniska nämnden fastställas att gälla från och med 2020-04-
23. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-07 
2. Förslag till gällande delegeringsordning för tekniska nämnden inom avsnittet 

arbetsgivarfrågor 
3. Förslag till ändringar i försättsblad till delgeringsordningen 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen (för publicering på intranätet) 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 16 Dm Ten 2019/726 
Reviderade avfallsföreskrifter 2020 för Järfälla kommun 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att: 
1. Reviderade avfallsföreskrifter för Järfälla kommun antas och böijar gälla från och 
med 1 oktober 2020. 

Ärendet i korthet 

Ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall inleds den 1 oktober 2020, vilket ersätter 
rådande behovstömning med fasta tömningsintervall för Järfälla kommuns en- och 
tvåbostadshus. I och med kommunens nya entreprenörsavtal samt Sörabs pågående 
arbete för en mer miljöriktig avfallshantering är Järfälla kommuns avfallsföreskrifter i 
behov av att revideras. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 
2. Gällande A vfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020-01-01 
3. Samrådsredogörelse för avfallsföreskrifter 2020-02-25 

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020-10-01 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


Justerares sign 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 17 Dm Ten 2020/205 
Översyn och revidering av avfallstaxa år 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att: 

1. Föreslagen avfallstaxa fastställs från och med 1 juli 2020 och tidigare gällande taxa 
upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

För att möta de kostnadsökningar som indexhöjningar samt ökade behandlings- och 
entreprenadkostnader för insamling av matavfall ger, föreslås en höjning av 
avfallstaxan på 10 %. Mot bakgrund av det nya entreprenörsavtalet som staitar den 1 
oktober 2020 ersätts taxan för tjänsten behovstömning med fasta tömningsintervall 
( abonnemangsstyrda tömningar). Vidare har reduceringarna på grundavgifterna helt 
tagits bo1t i och med att det nu är obligatoriskt för alla Järfällabor att smtera ut sitt 
matavfall. Trots föreslagen taxehöjning fo1tsätter Järfälla kommun att ligga bland de 
kommuner i länet som har de lägre avgifterna för insamling och behandling av 
hushållsavfall. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 
2. Förslag till avfallstaxa 2020-07-01 
3. Gällande avfallstaxa 2020-01-01 
4. PM- Ny avfallstaxa 2020-03-23 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


Justerares sign 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

Justerares sign 

§ 18 Dm Ten 2019/709 
Revidering av datum för tekniska nämndens arbetsutskott 

Tekniska nämndens beslut 

1. Följande dagar fastställs för tekniska nämndens arbetsutskott hösten 2020: 
16 september, 14 oktober, 11 november samt 9 december. 

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden beslutade den 21 november 2019 att nämndens arbetsutskott ska 
infalla på torsdagar under 2020. Det föreslås nu en förändring av höstens fastställda 
dagar, där arbetsutskottet behöver sammanträda på onsdagar istället för torsdagar. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden fastställer föreslagna 
ändringar för tekniska nämndens arbetsutskott hösten 2020. 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Tekniska nämnden 2020-04-23 

§ 19 Dm Ten 2020/103 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1teckningen över delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerares sign 

Handlingar 
1. Fö1ieckning 2020-04-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-04-08 godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 20 Dm Ten 2020/104 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1ieckning 2020-04-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 
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Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
fö1ieckning 2020-04-08 till handlingarna. 

Justerares sign 

~ 


