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Sammanträdesdag

2019-10-17
Nämnd e. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
kl. 18.00 - 18.35

Beslutande

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

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare: Es, a Tuuri (L), Christopher Lindvall (S),
Mariana Arntsen (S), Jakob Geuriya (S)§§ 84-88, Asia Rahman (V)
§§ 84-88 och Mats Nord (SD.')
Övriga:
Svante Hallstedt (M)
Tjänstepersoner:
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, avdelningschef kvalitet och
verksamhetsstöd Eva Assarsson, avdelningschef ekonomi Maria
Lundholm, avdelningschef projektledning Nina Karlsson,
avdelningschef kart och GIS Heidi Wennberg, avdelningschef fastighet
Roland Eriksson, personalkonsult Christina Larsson§§ 82-84 och
nämndsekreterare Anna Skrifvars.

+""

Justerare

Emanuel Alvarez (MP)

Justeringens plats och tid

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 21 oktober 2019 kl. 8.15.

Underskrifter

Sek,etera,e

Ordförande

Justerande

Pa,ag,afe,

82-88

- Marcus Gry (M) / ---

Emanuel Alvarez (MP)

---

ANSLAG
· Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-10-17 är justerat och finns hos
registratorn för tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp

2019-10-21

Anslaget tas ned

2019-11-12

Cl JÄRFÄLLA
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2019-10-17

§ 82
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. 5Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll måndagen den 21 oktober 2019, kl. 8.15.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 21 oktober 2019, kl. 8.15 på
sekreterarens tjänsterum.

Justerares sign

Sida

2 (8)

Cl JÄRFÄLLA
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-10-17

§83

Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs utan ändringar.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs utan ändringar.
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Dm Ten 2019/13
§ 84
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen
1. Månadsuppföljning per september 2019
- muntlig och skriftlig info1mation av avdelningschef ekonom Maria Lundholm
'

2. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet - ett led i den utvecklade
intern kontrollen
- muntlig information av personalkonsult Christina Larsson

3. Färdigställandet av förskolan på Almarevägen
- muntlig information av avdelningschef fastighet Roland Eriksson

4. Temanämnd den 21 november om intern kontroll och verksamhetsstyrning
- muntlig infmmation av förvaltningsdirektör Johan Bergman
För att nämnden ska få en bättre helhet och en fördjupad bild av hur förvaltningen
arbetar med verksamhetsstymingen och intern kontroll bjuder förvaltningen in till en
temanämnd den 21 november, med start kl. 16. Ett tillfälle att gemensamt gå igenom
olika processer inför 2020, där nämnden får möjlighet att lyfta processer där det finns
ett visst behov av kvalitetssäkring. Dialogen kommer resultera i en reviderad
internkontrollplan för 2020 med fokuserade processer, där nämnden känner
delaktighet i riskanalyserna.
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BESLUTSÄRENDEN
Dnr Ten 2019/441
§ 85
Öppna upp för torghandel i Viksjö, motion från Mikael Jämtsved (MP) yttrande till kommunstyrelsen
Tekniska nämndens beslut

1. Yttrande över motionen Öppna upp för torghandel i Viksjö godkänds för
överlämnande till kommunstyrelsen för fo1isatt beredning.
Ärendet i korthet

Mikael Jämtsved (MP) hat i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 10
juni 2019 föreslagit att Järfälla kommun öppnar upp för fast torghandel i Viksjö
centrum. Motionären nämner bland annat kommunens torghandelsstadga som reglerar
torghandel i kommunen, där det fastslås att torghandel får förekomma i Viksjö
centrum. Motionären hänvisar även till kominunens information på den externa
hemsida, att det inte kommer tillåtas någon fast torghandel i Viksjö centrum utan
enbart tillåtas tillfälliga torgplatser.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänds för
överlämnade till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
2. Yttrande över Öppna upp för torghandel i Viksjö, motion från Mikael Jämtsved
(MP) 2019-09-30
3. Öppna upp för torghandel i Viksjö - motion från Mikael Jämtsved (MP), 2019-0610
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.
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Dm Ten 2018/615
§ 86
Granskningsyttrande över detaljplan för Veddesta 111, fastigheten
Veddesta 2:7 m.fl.
Tekniska nämndens beslut

1. \ Förvaltningens granskningsyttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Särskilt yttrande
SD anmäler särskilt yttrande, bilaga I.
Ärendet i korthet

Detaljplanen syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av
regionens starkaste centrumnod för kollektivtrafik, genom utvecklingen av nya
bostäder, kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar. Planen ger
förutsättningar att utveckla området 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 vatten- samt avfallsfrågor som lyfts fram i yttrandet.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att granskningsyttrandet godkänns och
översänds till kommunstyrelsen.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
2. Granskningsyttrande över detaljplan för Veddesta III, 2019-10-01
3. Planbeskrivning inför granskning detaljplan Veddesta III
4. Plankaiia inför granskning detaljplan Veddesta III
6. Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Veddesta III
7. Samrådsredogörelse för detaljplan Veddesta III
Tekniska nämndens behandling

Lämnadeförslag
Torbjörn Jönsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag men anmäler särskilt
yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.
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ÖVRIGA RAPPORTER OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN
Dm Ten 2019/14
§ 87
Redovisning av delegeringsbeslut
Teknis a nämndens beslut

1. Te

ska nämnden lägger förteckningen över delegeringsbeslut till handlingarna.

Handlingar

1. Förteckning 2019-10-04
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt
förtecktiing 2019-10-04 godkänns och läggs till handlingarna. 1 ·
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Dm Ten 2019/15

Tekniska nämndens beslut

1. ; Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom till
handlingarna.
Handlingar

1. Föiieckning 2019-10-04
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt
fö1ieckning 2019-10-04 till handlingarna.
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Särskilt yttrande Tekniska Nämnden 2019-10-17 angående p 03.01 Granskningsyttrande
över detaljplan för Veddesta 111-.
SD Järfälla konstaterar att förutsättningarna enligt Stockholmsöverenskommelsen inte
gäller. Befolkningsökningen i Stockholmsregionen beror inte på urbanisering utan på
invandring, till stor del bestående av ekonomiskt svaga grupper som behöver utbildning
och ekonomiskt bistånd, under många år framåt. Marknaden för nya bostäder med hög
standard och höga boendekostnader är begränsad. I Barkarbystaden finns ett stort utbud
av tomma bostadsrätter som reas med olika erbjudanden.

Enligt tidigare erfarenheter och med en vikande marknad är det sannolikt att tidsplanerna
inte kommer att hållas och det är därför stor risk för fördyringar i infrastruktur som kommer
att drabba kommunens ekonomi.

Tidsplanen för antagande och byggstart bör därför senareläggas till dess
marknadsförutsättningarna är klarlagda, så att inte den tidigare planen enligt
Stockholmsöverenskommelsen är s1Yrande. Det bör vara invånarnas, marknadens, behov
som bestämmer utvecklingen.

sverigedemokraterna Järfälla

