
 

SidaCJ1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (7) 
Sammanträdesdag

2019- 06- 13 

Nämnd e. dyl. Tekniska nämnden 

Plats och tid Veddestarnmmet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg 
kl. 18.00 - 18.40 

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare, Esa Tuuri (L), Mariana Amtsen (S) och 
Mats Nord (SD). 

Tjänstepersoner:
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, t.f. avdelningschef kvalitet 
och verksamhetsstöd Jan Hellström, avdelningschef ekonomi Maria 

Lundholm §§ 53-56, avdelningschef VA och avfall Jan Kettisen, 
avdelningschef kart och GIS Heidi Wennberg §§ 53-58, 
avdelningschef Bmf V eddesta Mattias Larsson, 
nämndsekreterare/jurist Tove Nilsson§§ 53-56, kultursekreterare/ 
kommunantikvarie I ngrid Kennerstedt Bornhall §§ 53-61, 
utredare/förbättringsledare Oskar Lindberg och nämndsekreterare 
Anna Skrifvars. 

Justerare Emanuel Alvarez (MP) 

Justeringens plats och tid Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 17 juni 2019 kl. 8.15. 

Underskrifter Sek<eteca<e Pa,,gcafec 53 - 63

Ordförande /n
Marcus Gry (M) 

Justerande 

Emanuel Alvarez (MP) 

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-06-13 är justerat och finns hos 
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen. 

AnnaS!d  

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Tekniska nämnden 	 2019-06-13 

§ 53 
Justering 
Tekniska nämndens beslut 

1.	` Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 17 juni 2019, kl. 8 .15. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 17 ju,ni 2019, kl. 8.15 på 
·seJ.aeterarens tjänsterum. 

Fastställande åv föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs. 

§ 55 	 Dnr Ten 2019/13 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

1.	` Ekonomisk månadsuppföljningen per maj 2019 
- muntlig information av Maria Lundholm ( ca 5 min) 

2.	` Lägesrapport om dataskyddsarbetet (GDPR) på bygg- och miljöförvaltningen 
- muntlig information av Tove Nilsson ( ca 5 min) 

§ 56 	 Dnr Ten 2019/146 
Ändringar i tekniska nämndens delegeringsordning 

Tekniska nämndens beslut 

1.	` Det reviderade förslaget till delegeringsordning för tekniska nämnden fastställs att 
gälla från och med 2019-06-13 och tills vidare. 

Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med anledning 
av lagändringar som trätt i kraft under fö1rn året och för att säkerställa en effektiv 
verksamhet föreslår bygg- och miljöförvaltningen att tillägg och ändringar görs i ett 
flertal punkter. Förändringarna beror huvudsakligen på ändringar och tillägg i de lagar 
som reglerar verksamheten. 

Justerares sign 
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Handlingar 
I.	aBygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-24 
2.	aFörslag till ändrad delegeringsordning för tekniska nämnden 

, 3. Nu gällande delegeringsordning för tekniska nämnden 
,. 

'Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 57 	 Dnr Ten 2019/292 
Förslag om att upprätta en pollineringsstrategi- och plan för Järfälla 
kommun - initiativärende (MP & S) 

'Tekniska nämndens beslut 

1.	aFörvaltningen ska fortsätta sitt pågående arbete i enlighet med grönstrukturplanen 
och handlingsplanen för ökad biologisk mångfald i Järfälla, för att gynna 
förutsättningarna för pollinerande insekter. 

· Särskilt yttrande 

MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet i korthet 

Ett initiativärende har lagts fram i tekniska nämnden angående Förslag om 
upprättande av pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun. Bygg- och 
miljöförvaltningen har därför sammanställt det arbete och de åtgärder som utförts och 
utförs för att gynna pollinerande insekter och skapa goda förutsättningar för den 
biologiska mångfalden i kommunen. 

Handlingar 
1.	a Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-17 

Förslagsskrivelse enligt initiativrätt (MP & S), 2019-04-11 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Emanuel Alvarez (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 
tilläggsyrkanden: 

Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att informerar medborgarna om de 
pågående insatserna som finns i grönstrukturplanen för att gynna förutsättningarna för 
pollinerande insekter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Emanuel Alvarez (MP) förslag om 
tilläggsyrkande och konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings 
förslag till beslut. 

Justerares sign 
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§ 58	a Dnr Ten 2019/158 
Miljövänligt och djurvänligt nyår, en lasershow - motion från Bo 
Leinerdal m.fl. (V) - yttrande till kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1.	aTekniska nämnden överlämnar bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som 
sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.

I 

Ärendet i korthet 

I en motion från Bo Leinerdal m.fl. som har remitterats till tekniska nämnden den 27 
febrnari 2019 föreslås att kommunen tar initiativ till att anordna ett mer miljöyänligt 
och djurvänligt nyår i form av en lasershow. Anledningen är att dagens firande med 
fyrverkerier och smällare orsakar stress och lidande för djur, samt medför 
nedskräpning och utsläpp i naturen. 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer .sig tveksam till motionens förslag då det är 
förenat med kostnader som inte finns· budgeterade, samt att det finns en osäkerhet ifall 
firande med lasershow skulle minska det privata användandet av nyårsfyrverkerier. 

Förvaltningen föresl_år att yttrandet över motionen överlämnas till kommunstyrelsen 
för fortsatt beredning. 

Handlingar 
1.	aBygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-23 I I 

2.	aMiljövänligt och djurvänligt nyår, en lasershow - motion från Bo Leinerdal m.fl. 
(V), 2019-02-27 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Dnr Ten 2019/265 
Panta mera - motion från Bo Leinerdal m.fl. (V) - yttrande till 
kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1.	a Tekniska nämnden överlämnar bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som 
sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 2. 

Ärendet i korthet 

Bo Leinerdal (V) m.fl. har i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 26 
mars 2019 föreslagit att Järfälla kommun sätter upp ett lämpligt antal pantbehållare 
vid befintliga papperskorgar på platser i kommunen där mycket folk rör sig. Detta 
förväntas enligt motionärerna leda till att fler burkar och flaskor pantas och att 
materialet i kärlen inte går till spillo. Vidare antas införandet av pantbehållare minska 

Justerares sign 
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incitamenten för folk att leta i papperskorgarna efter artiklar att panta, något som 
sede1mera kan leda till att papperskorgarnas innehåll hamnar i naturen. 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig försiktigt positiv till motionen men anser att 
en försöksverksamhet som kan utvärdera kostnad och nytta bör föregå ett fullskaligt 
införande. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-20 
2. · Panta mera - motion från Bo Leinerdal (V) m.fl. 2019-03-26 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 60 Dm Ten 2019/165 

Ljus i mörkret - motion från Eva Ullberg (S) - yttrande till 
kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens beslut 

1. ,,.Tekniska nämnden överlämnar bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som 
sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

S och MP anmäler särskilt yttrande, bilaga 3. 

Ärendet i korthet 

Eva Ullberg (S) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 26 februari 
2019 föreslagit att kommunen ska sätta upp årliga ljusinstallationer i parker och på 
plaster som anses otrygga av kommunens invånare. Ljusinstallationerna föreslås 
kunna tas fram i samverkan med olika aktörer, exempelvis lokala konstnärer, elever 
från kommunens estiska program/konstutbildningar och näringslivet i Järfälla. 

Bygg- och miljöförvaltningens samlade bedömning är att förvaltningen redan arbetar 
med pågående insatser som på olika sätt syftar till att skapa en ökad upplevd trygghet 
för kommuninvånarna genom belysning. Förvaltningen föreslår att yttrandet över 
motionen överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handlingar 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-14 

2. Ljus i mörkret - motion från Eva Ullberg (S), 2019-02-26 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Justerares sign 
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§ 61	S Dnr Ten 2019/380 
Nytt namngruppsområde i Barkarbystaden 

Tekniska nämndens beslut 

I'. 	 Det nya namngruppsområdet Svenska flygflottiljer eilsätter det tidigare beslutade 
namngruppsområdet Natur. 

Ärendet i korthet 
I 

Namnberedningen föreslår att ett nytt namngruppsområde med anknytning till 
Svenska flygflottiljer ersätter det tidigare beslutade namngruppsområdet Natur. Detta 
då området kommer blir en central och tijtt bebyggd del av Barkarbystaden. 

Handlingar 
1.	SNamnberedningens tjänsteskrivelse, 2019-05-20 
2.	SNamnberedningens protokoll, 2019-05-02 
3.	SKarta över namngruppsområdet 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

§ 62	S Dnr Ten 2019/14 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1.	STekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2019-05-29 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2019-05-29 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 63	S Dnr Ten 2019/15 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1.	STekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna 

Handlingar 
1. Förteckning 2019-05-29 

Justerares sign 
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Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
förteckning 2019-05-29 till handlingarna. 

Justerares sign 
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Särskilt yttrande 

Ärende3 

Tekniska nämnden den 2019-06-13 

Förslag om att upprätta en pollineringsstrategi- och plan för Järfälla kommun -
initiativärende (MP & S) 

Från Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna ser vi positivt på de samlade och kritiskt 
vilctiga åtgärder kommunen genomför för att främJ3; pollinerande insekter och den biologiska 
mångfalden. 

Särskilt viktigt är dessa åtgärder när flertalet rapporter och vetenskapliga studier indikerar visar på 
att insekter som bin, humlor, fjärilar, flugor och skalbaggar minskar dramatiskt världen över. 

Emanuel Alvarez (MP) 
2:e vice ordförande 

Solveig Byberg (S) 
Gmppledare S 








