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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (6) 
S amm anträdesd ag 

2018-10-18 

Telmiska nämnden 

Veddestarnmmet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg, kl. 18.00
19.45 - Ajournering 19:37-19:41 
Christoph.er Lindvall (S) ersätter Amanda Palmstiema (MP), Solveig 
Byberg (S) tjänstgörande ordförande, Björn Falkeblad (M), Gunnar 
Eriksson (S), Helena Lindgren (S), George Hannouch (C), Kristina 
Lennehag (M), Andre Watanabe (M)§§ 86-87, Lem1art Strand (M) 
ersätter Andre Watanabe (M) §§ 88-93, Elias Aphram (KD) ersätter 
Ann Hedberg Balkå (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare, Göran Ersson (S), Anders Lindberg (V), 
Lennart Strand (M) §§ 86-87, Esa Tuuri (L), Sven-Erik Köhlin (L), 

Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, chef Kvalitet och 
verksamhetsstöd Robert Jägare, chef Ekonomi Maria Lundholm, chef 
Park och gata Hans Enelius, chef Projektledning Nina Karlsson, chef 
VA och avfall Jan Kettisen, chef Kart och GIS Heidi Wennberg, 
Stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld §§ 86-88, trafikingenjör Joanna 
Saber §§ 86-88, avfallshandläggare Lisa Ängquist §§ 88-90, 
nämndsekreterare Anna Skri:fvars 

Björn Falkeblad (M) 

Måndagen den 22 oktober 2018, kl. 8.30. 

ParagraferSekreterare Paragrafer 86 - 93 

Ordförande 

Solveig Byberg (S) 

Justerare ..... 
Björn Falkeblad (M) 

ANSLAG 
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2018-10-18 är justerat och finns hos 
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen. 

I Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 2018 -1023 2018-11 -14 

http:Christoph.er
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Sam manträdesdag 

Tekniska nämnden 	 2018-10-18 

§ 86 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

1. 	 Björn Falkeblad (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 22 oktober 2018, kl. 8.30. 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att Björn Falkeblad (M) utses att tillsammans med 
ordforandenjustera dagens protokoll måndagen den 22 oktober 2018, kl. 8.30. 

§ 87 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. 	 Punkten "Uppdatering av Svensk markservice samt dess ägarförhållande" läggs 
till under ärendet Information och rapporter 

2. 	 Föredragningslistan fastställs i övrigt. 

Tekniska nämndens behandling 
Lämnade förslag 

Björn Falkeblad (M) önskar att det läggs till en punkt om Svensk markservice samt 
dess ägarförhållande under punkten Information och rapp01ter 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att fordragningslistan fastställs med tillägg av 
infmmationspunkten "Uppdatering av Svensk markservice samt dess ägaiförhållande" 
under ärendet Infmmation och rapporter. 

§ 88 	 Dm Ten 2018/9 
Information och rapporter 

Tekniska nämndens beslut 
1. 	 Tekniska nämnden lägger rappmter och infmmation från bygg- och 

miljöförvaltningen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

1. 	 Stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld informerar om Sinnenas trädgård. 

2. 	 Trafikingenjör Joanna Saber redogör för utvärderingen av pop-up-parken i 
B arkarbystaden. 

3. 	 Jan Kettisen informerar om uppdraget från kommunfullmäktige: Återbruksarbete i 
samarbete med kommunstyrelseförvaltingen och Järfällahus AB. 

4. 	 Maria Lundholm redogör för månadsuppfölningen per september. 

Justerares sign 
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S amm anträdesdag 

Telmiska nämnden 	 2018-10-18 

5. Nina Karlsson informerar om nuläget i Viksjö centrum. 

6. Hans Enelius infmmerar om den nordöstra infartsparkeringen och trädplanteringen. 

7. Hans Enelius informerar om vägsalt och förvaltningens rutiner kring inköp. 

8. Hans Enelius infmmerar om Svensk markservice och dess ägaiförhållanden. 

Handlingar 
1. Förteckning 2018-09-28, rev. 2018-10-11 

Behandling 

Lennart Strand (M) berömmer belysningen under Viksjöleden, tidigare kunde platsen 
upplevas som oupplyst något som ändrats nu. 

Björn Falkeblad (M) tackar för info1mationen om Svensk markservice och önskar en 
uppdatering av punkten under nästkommande sammanträde. 

Björn Falkeblad (M) med instämmande av ordförande Solveig Byberg (S) tackar för 
de väl genomförda presentationerna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger fö1teckningen över rapporter 
och information från bygg- och miljöförvaltningen till handlingarna. 

§ 89 	 Dnr Ten 2018/246 
Utveckla Fastebolparken samt lägga till ramp - förslag till politiker 

Tekniska nämndens förslag 
1. 	 Skateutrustning anläggs i Fastebolpai·ken under förutsättning att investeringsmcdel 

för insatsen sätts av i budgeten för 2019. 

Ärendet i korthet 

Ett förslag till politiker inkom till tekniska nämnden 2018-04-06. Förslagsställaren 
efterlyser en störrerampanordning som komplement till den befintliga utrnstningen i 
den så kallade Grodparken i Viksjö. Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig positiva 
till förslaget och föreslår att det finansieras via 2019 års investeringsbudget. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03 
2. Utveckla Fastebolparken samt lägga till rampen - förslag till politiker 

Tekniska nämnden behandling 

Lämnade.förslag 

Koalitionen, genom ordförande Solveig Byberg, yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Justerares sign 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2018-10-18 

§ 90 Dnr Ten 2018/623 
Revidering av avfallstaxa år 2019 

Tekniska nämndens beslut 

1. Reviderad avfallstaxa antas och gäller från och med 1 januari 2019. 

Ärendet i korthet 

I och med omställningen till obligatorisk matavfallsinsamling påverkas avfallstaxan 
med kostnadsökningar för alla kundgrupper och där vissa styrande delar förslås 
ändras. Kostnadsökningen ligger i ökade behandling- och entreprenadkostnader för 
insamling av matavfall samt ökade kapitalkostnader och uppräkning för index. 
Revideringen av avfallstaxan 2019 föreslår en höjning av avfallstaxan. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25 
2. PM Ny avfallstaxa daterad, 2018-09-20 
3. Förslag till avfallstaxa, 2019-01-01 
4. A vfallstaxa, 2018-01-01 
5. Bilaga - Konsekvensberälmingar för verksamheter, 2018-10-04 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Koalitionen, genom ordförande Solveig Byberg, yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut. 

§ 91 Dnr Ten 2018/3 
Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2018-10-05 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-10-05 godkänns och läggs till handlingarna. 

Justerares sign 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 	 2018-10-18 

§ 92 	 Dnr Ten 2018/2 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 
l. 	 Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna 

Handlingar 
1. Förteckning 2018-10-05 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till 
handlingarna. 

§ 93 	 Dnr Ten 2018/615 
Yttrande över detaljplan för Veddesta 111, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl. 

Tekniska nämndens beslut 

1. 	 Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen. 
2. 	 Tekniska nämnden begär att få yttra sig över planen i granskningskedet. 
3. 	 Det bedöms som en risk att antalet planerade parkeringsplatser på 435 är för litet. 

Fler parkeringsplatser borde möjliggöras. 

Ärendet i korthet 

Detaljplanen syfte är att möjliggöra utveckling av nya bostäder, kontor, handel, hotell, 
skola och idrnttsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge. Planen ger förutsättningar 
att utveckla orruådet till en blandstad med olika funktioner och platser för möten. 
Tekniska nämnden har remitterats planförslaget och ser sammantaget att detaljplanen 
för Veddesta III bedöms hålla en god kvalitet, förvaltningen har några synpunkter 
gällande främst parkeringsbehov, vatten- samt avfallsfrågor som lyfts fram i yttrandet. 

Handlingar 
1. 	 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 
2. 	 Yttrande över detaljplan för Veddesta III, 2018-09-25 
3. 	 Plankarta inför samråd 
4. 	 Planbeskrivning inför samråd 
5. 	 Miljökonsekvensbeskrivning inför samråd 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Björn Falkeblad (M) yrkar bifall till forvaltningens förslag med följande 

tilläggsyrkande: 

"Det bedöms som en stor risk att antalet planerade parkeringsplatser på 435 är för 

litet. Fler parkeringsplatser borde möjliggöras." 


Justerares sign 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2018-10-18 

Protokollsanteckning 

(KD) meddelar att de yrkar bifall till Björn Falkeblads (M) yrkande. 
(L) meddelar att om de haft rösträtt hade de bifallit Björn Falkeblads (M) yrkande. 

Ajournering 

Björn Falkeblad (M) modifierar tilläggsyrkandet till följande: 

"Det bedöms som en risk att antalet planerade parkeringsplatser på 435 är för litet. 

Fler parkeringsplatser borde möjliggöras." 


Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Björn 
Falkeblads (M) modifierade tilläggsyrkande. 

Justerares sign 




