
~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2019-02-21 

Tekniska nämnden 

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg 
kl 18.00 - 20.00 

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), 
Anne-Marie Holm (L), Elias Aphram (KD), Solveig Byberg (S), 
Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S) och Torbjörn Jönsson (SD). 

Ej tjänstgörande ersättare: Jonna Karlsson (M), Esa Tuuri (L), 
Christopher Lindvall (S), Mariana Amtsen (S), Daniel Ullenius (S) 
och Mats Nord (SD). 

T j änstepersoner: 
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman., avdelningschef 
projektledning Nina Karlsson, avdelningschefkvalitet och 
verksamhetsstöd Robert Jägare, tf. avdelningschef kvalitet och 
verksamhetsstöd Jan Hellström, avdelningschef ekonomi Maria 
Lundh olm, avdelningschef park och gata Hans Enelius, 
avdelningschef fastighet Roland Eriksson, avdelningschef V A och 
avfall J an Kettisen § § 8-13, avdelningschef Bmf V eddesta Mattias 
Larsson§§ 8-13, avdelningschefkart och GIS Heidi Wennberg 
§§ 8-12, enhetschef bygg- och anläggning Johan Johansson§§ 8-10, 
vägmästare Staffan Dahlström §§ 8-1 O, trafikingenjör Joanna Saber 
§§ 13-14 och nämndsekreterare Anna Skrifvars. 

Emanuel Alvarez (MP) 

sekreterarens tjänsterum, månda n den 25 februari 2019 kl. 8.15 

sekreterare Paragrafer 8 - 17 

Ordförande 

Justerande ·-·- --------·--.. --
MP) 

ANSLAG 
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-02-21 är justerat och finns hos 
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen. 

l Detta anslag sätts upp l Anslaget tas ned 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

Justerares sign 

§8 
Justering 
Tekniska nämndens beslut 

l. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordforanden justera dagens 
protokoll måndagen den 25 februari 2019, kl. 8.15. 

Behandling 

Beslutsgång 

Ordforanden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
Qrdforandenjustera dagens protojmll måndagen den 25 februari 201~, kl. 8.15 på 
sekreterarens tjänsterum. 

§9 
Fastställande av föredragningslistan 
Tekniska nämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs. 

§ lO Dm Ten 2019/13 
Information och rapporter 
Föredragare: Robert Jägare, Nina Karlsson, Jan Kettisen, Johan Johansson och 
Staffan Dahlström. 

Tekniska nämndens beslut 

l. Tekniska nämnden lägger infmmation och rapporter från bygg- och 
miljöförvaltningen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

l. Robeli Jägare presenterar bygg- och miljöförvaltningens arbetsmiljöplan. 
2. Robert Jägare redogör för planen gällande strategisk kompetensförsörjning. 
3. Nina Karlsson redogör kort for hur upphandling av entreprenaden gällande 

V attmyra förskola har gått. 
4. Jan Kettisen infmmerar om kornmunens status vad det gäller insamling av 

matavfalL 
5. Johan Johansson och Staffan Dahlström redogör för hur arbetet med snöröjning i 

kommunen bedrivs. 

Handlingar 
l. Förteckning 2019-02-14 

~~ 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

Justerares sign 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger förteckningen 2019-02-14 över 
information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen till handlingarna. 

§11 Dnr Ten 2018/742 
Verksamhetsberättelse 2018 
Föredragande: Maria Lundholm & Robert Jägare 

Tekniska nämndens beslut 

l. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 inklusive tio 
bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 

Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse 
över det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till 
verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2018 inklusive tio bilagor. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07 
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 
3. Bilaga l. Årsbokslut 2018 - Driftbudget 
4. Bilaga 2. Resultat- och balansräkning, Vatten och avlopp 
5. Bilaga 3. Resultaträkning Avfall 
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar 2018 
7. Bilaga 5. Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2018 
8. Bilaga 6. Årliga infrastrukturinvesteringar 2018 
9. Bilaga 7. Uppföljning av miljöhandlingsplan 
10. Bilaga 8. Sökta statsbidrag 
11. Bilaga 9. Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått 
12. Bilaga 10. Redovisning- handlingsplan för giftfria byggnader 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

~/U~ 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

Justerares sign 

§ 12 Dnr Ten 2019/90 
Hantering av 2018 års ekonomiska resultat, disponering av över- och 
underskott 
Föredragande: Maria Lundholm 

Tekniska nämndens beslut 

l. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet begär hos kommunstyrelsen att 
årets återstående resultat+ 8 361 tkr överförs till det egna kapitalet, enligt bilaga l. 

2. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel 68 709 tkr 
för den skattefinansierade verksamheten ombudgeteras till 2019. Övriga 
investeringsmedel 86 660 tkr återlämnas, enligt bilaga 2 och bilaga 3. 

3. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel för 
fastighetsinvesteringar 289 785 tkr ombudgeteras till2019. Övriga 
investeringsmedel 195 708 tkr återlämnas, enligt bilaga 4. 

4. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat för Vatten och 
avlopp på O tkr överförs till det egna kapitalet, enligt bilaga l. 

5. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 16 529 
tkr för Vatten och avlopp ombudgeteras till2019. Övriga investeringsmedel 75 
503 tkr återlämnas, enligt bilaga 2 och 3. 

6. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat för avfall+ 5 141 
tkr överförs till det egna kapitalet för enheten, se bilaga l. 

7. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 956 tkr 
för Avfall ombudgeteras till2019. Övriga investeringsmedel om 635 tkr 
återlämnas, enligt bilaga 2 och 3. 

Ärendet i korthet 

Enligt kommunens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och 
underskott tas med till kommande år. Förvaltningen har upprättat förslag till 
överföring av driftbudgetens resultat enligt bifogade bilagor. 

Handlingar 
l . Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-17 
2. Bilaga l. Hantering av 2018 års resultat 
3. Bilaga 2. Fleråriga infrastrukturinvesteringar ombudgeteringar 2018 
4. Bilaga 3. Årliga infrastmkturinvesteringar ombudgeteringar 2018 
5. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar ombudgeteringar 2018 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

~~ 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

Justerares sign 

§ 13 Dnr Ten 2019/64 
Mål och budget 2019 för tekniska nämnden 
Föredragande: Maria Lundholm & Robert Jägare 

Tekniska nämndens beslut 

l. Mål och budget 2019 för tekniska nämnden godkänns. 
2. Nyckeltal for kvalitet, effektivitet och planerad produktion godkänns. 
3. Internkontrollplan för tekniska nämnden för 2019 godkänns. 

Protokollsanteckning 

Emanue1 Alvarez (MP) och Solveig Byberg (S) meddelar att Miljöpartiet och 
Socialdemokratema inte deltar i beslutet. 

Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2018 en budget som anger uppdrag och 
förutsättningar för 2019 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med 
utgångspunkt i den beslutade budgeten tagit fram ett forslag till budgetdokument för 
2019 för nämnden. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-14 
2. Mål och budget 2019 for tekniska nämnden 
3. Bilaga l. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion 
4. Bilaga 2. Internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden 
5. Bilaga 3. Bmf:s miljömål2017-2019 med handlingsplan 
6. Bilaga 4. Arbetsmiljöplan 2019 för bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordforanden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut med den redaktionella ändringen i underlaget som framforts för 
nämnden vid sammanträdet. 

§ 14 Dnr Ten 2019/55 
Utreda möjligheterna till stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden 
Föredragande: Joanna Saber 

Tekniska nämndens beslut 

l. Rapporten om mö j lighetema till stadsodlingen på Stora torget i Barkarbystaden 
godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 

2. Under förutsättning att nödvändiga resurser tillförs tekniska nämndens budgetram 
inrättas en decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden i enlighet 
med beskriven rapport under 2019. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

Gemensamt särskilt yttrande 
Miljöpartiet och Socialdemokratema arunäler ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 
l. 

Ärendet i korthet 

I samband med att Mål och budget 20 19-2021 fastställdes i kommunfullmäktige 
uppdrogs tekniska nämnden att utreda möjligheterna att anlägga en årligen 
återkommande decentraliserad stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden och 
återkomma till tekniska nämnden senast i februari 2019. 

En decentraliserad stadsodling vid Stora torget som är årligen återkommande har 
möj lighet att anläggas. Tidigare forskning samt utvärderingen av foregående års 
stadsodling på Stora torget sommaren 2018 bekräftar att odlingen utgör en attraktiv ny 
mötesplats, skapar stadsliv, ökar en upplevd trygghet i takt med att rörelse under olika 
tider på dygnet ökar och tilltalar även lokalt näringsliv. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
2. Utredning om möjligheterna till stadsodling på Stora torget i Barkarbystaden 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Emanuel Alvarez (MP) yrkar med instämmande av Solveig Byberg (S) bifall till 
förvaltningens forslag med följande tilläggsyrkande: 
Att ge bygg- och miljödirektören i uppdrag att utreda och lämna forslag på utformning 
och plats for sommargågata samt pop up-park inklusive stadsodling på andra platser i 
kommunen. 

Alliansen, genom ordforande Marcus Gry (M), yrkar bifall ti ll förvaltningens forslag 
och avslag till Emanuel Alvarez (MP) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att tekniska nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

§ 15 Dnr Ten 2019/54 
Handlingsplan för giftfria byggnader - förslag till revidering 
Föredragande: Roland Eriksson 

Tekniska nämndens beslut 

l. Den reviderade handlingsplanen for giftfria byggnader godkänns. 

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har i mars 2017 fastställt en handlingsplan för giftfria byggnader 
med mätbara mål for arbetet. Handlingsplanen är kopplad till kommunens 
kemikalieplan där fullmäktige har antagit utgångspunkterna for arbetet för en giftfri 

Sida 

6 (7) 



el JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

miljö. I juni 2018 följdes planen upp i nämnden och ett par mindre justeringar 
genomfördes. Samtidigt beslutades att uppföljningen skulle ske i samband med 
verksamhets berättelsen. 

I det vidare arbetet med planen har noterats ett behov av att revidera planen så att den 
följer de arbetssätt som har etablerats på förvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att den reviderade planen godkänns. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25 
2. Förslag till reviderad handlingsplan för giftfria byggnader, 2019-01-25 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

§ 16 Dnr Ten 2019/14 
Redovisning av delegeringsbeslut 
Tekniska nämndens beslut 

l. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna. 

Handlingar 
l. Fö1ieckning 2019-02-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
fölieckning 2019-02-08 godkänns och läggs till handlingama 

§ 17 Dnr Ten 2019/15 
Skrivelser för kännedom 
Tekniska nämndens beslut 

l . Tekniska nämnden lägger skrivelser for kännedom till handlingama 

Handlingar 
l. Fö1ieckning 2019-02-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
fö1ieckning 2019-02-08 till handlingarna. 

Justerares sign 
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miljöpartiet 
de gröna 

Särskilt ytt rande 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

~~~~\ 
§\l\ ~~ ---~~ 20~1 {~ 

Socialdemokraterna 

Ärende s- Utreda möjligheten till stadsodling på stora torget i Barkarbystaden 

Vår ståndpunkt är att det bör tillföras medel för pop up-parken och sommargågatan så att 

inrättningen även kan genomföras sommaren 2019. 

Vi gjorde ett tilläggsyrkande till detta ärende som innebar att ge bygg- och miljödirektören i uppdrag 

att utreda och lämna förslag på utformning och plats för sommargågata samt pop up-park inklusive 

stadsod ling på andra platser i kommunen. 

De positiva erfarenheterna som redovisats i ärende s visar att det till en ringa kostnad går att skapa 

miljöer med gemenskap, trivsel och trygghet. 

Emanuel Alvarez, 2 vice ordförande (MP) 

Solveig Byberg, ledamot (S) 

Gunnar Eriksson, ledamot (S) 

Helena Lindgren, ledamot (S) 


	Namnlös



