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Sammanträdesdag 
2020-11-19 

Tekniska nämnden 

Järfällasalen, kommunhuset, Vasaplatsen 11 kl. 18:00-19:40 

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), Anne
Marie Holm (L) (distans), Gert Jansson (KD) (distans), Clu·istopher 
Lindvall (S) (distans) ersätter Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson 
(S) (distans), Helena Lindgren (S) (distans) och Torbjörn Jönsson
(SD) (distans).

Ej tjänstgörande ersättare: 
Jan De Waern (M) (distans)(§§ 75-84), Esa Tuuri (L) (distans), 
Mai-iana Arntsen (S) (distans) och Asia Rahman (V) (distans). 

Närvarande, tjänstgjorde ej på grund av tekniska problem: 
Solveig Byberg (S) (distans) 

Övriga närvarande: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, avdelningschef ekonomi 
Maria Lundholm (distans) ( § § 7 4-76), avdelningschef park och gata 
Hans Enelius (distans) (§§74-76), avdelningschef VA och avfall Jan 
Kettisen (distans), avfallshandläggare Michael J angenfalk (distans) 

( §§ 7 4-76), IT-supporthandläggare Anders Hagelin,
IT-supporthandläggare Hampus Perlefelt och nämndsekreterare Anna
Skrifvars.

Emanuel Alvarez (MP) 

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 23 november 2020 kl. 8.15 

Sekrete,are �"Sia�- Pa,agrafec 74 - 84

Ocdföraode #f/f/P'-_,,!;;27_ 
Marcus Gry (M) 

Justerande�--····------ .... ________ ..... __ .. ___ .................. ___ .... _ .... ... 
Emanuel Alvarez (MP) 

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-11-19 är justerat och finns hos 
registratorn för tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen. 

I Detta anslag sätts upp J Anslaget tas ned 
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Tekniska nämnden 2020-11-19 

Justerares sign 

§ 76 Dm Ten 2020/102 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

1. Månadsrapport per oktober - muntlig information av avdelningschef ekonomi
Maria Lundholm

2. Hantering av avfall - från soptunnan till SÖRAB - muntlig information av
avfallshandläggare Michael Jangenfalk

3. Utvärdering av kommunens pop up-parker - muntlig information av
avdelningschef Hans Enelius

4. Trafiksäkerhet och trafiksituationen i Barkarbystaden - muntlig information av
avdelningschef Hans Enelius

5. Övergripande information kommunens ytor i Jakobsbergs centrum - muntlig
information av avdelningschef Hans Enelius

6. Muntlig information av tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson

7. Resultat från medarbetarundersökningen, telrniska nämndens verksamhetsområden
- muntlig information av tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson
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Tekniska nämnden 2020-11-19 

Justerares sign 

§ 77 Dm Ten 2018/436
Ansökan om stämning mot  med
anledning av fel i entreprenad avseende  bollplan

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att ansöka om stämning vid Attunda tingsrätt mot

Ärendet i korthet 

Järfälla kommun har upphandlat en totalentreprenad (ABT 06) av en konstgräsplan av 
. Kommunen har föreskrivit att det granulat som ska 

användas för konstgräsplanen ska vara "Gummigranulatfyllning, typ: EPDM 
Gummigranulatfyllning". 

Laboratorietester som har utförts av insamlade gummigranulat från den aktuella 
konstgräsplanen utvisar att mellan 20 - 50 % av granulaten inte av laboratoriet 
klassificeras som EPDM gummigranulat. Detta utgör ett fel i entreprenaden som utan 
dröjsmål ska avhjälpas av . Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om 
att ansöka om stämning vid Attunda tingsrätt mot , med yrkande om 
skadestånd motsvarande beräknade kostnader för att avhjälpa felet. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-04
2. Promemoria från Pontarius AB, 2020-09-07
3. Riktlinje konstgräs, Utgåva 1, 2018-11-07

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 
miljöförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Juridiskt ombud för 
Juridiskt ombud för telrniska nämnden 
Registrator 


















