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JÄRFÄLLA

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-01-10
Nämnde. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg. kl. 18.00
18:50 Ajournering 18:33-18:44
Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP),
Anne-Marie Holm (L), Kristina Lennehag (M) ersätter Elias Aphrarn
(KD), Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S),
Torbjörn Jönsson (SD)

Beslutande

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Andre Watanabe (M), Jonna Karlsson (M),
Esa Tuuri (L), Christopher Lindvall (S), Mariana Amtsen (S), Mats
Nord (SD)
Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, chef
Projektledning Nina Karlsson, chef Kvalitet och verksarnhetsstöd
Robert Jägare, chef Kartoch GIS Heidi Wennberg, chefBmf
Veddesta Mattias Larsson, nämndsekreterai·e Anna Skrifvars.

Justerare

Emanuel Alvarez (MP)

Justeringens plats och tid

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 14 januari 2019 kl. 8.30

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Marcus Gry (M)
Justerande

Emanuel Alvarez (MP)

ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-01-10 är justerat och finns hos
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp

Anslaget tas ned
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Tekniska nämnden

2019-01-10

Sammanträdesdag

§1
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordförandenjustera dagens
protokoll måndagen den 14 januari 2019, kl. 8.30.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 14 januari 2019, kl. 8.30 på
sekreterarens tjänsterum.

§2
Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande ärende Upphandling av

byggentreprenad för Vattmyra förskola tillkommer som ärende 5.
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår tillägg av ett nytt ärende om en upphandling av
byggentreprenad för Vattmyra förskola på föredragningslistan som ärende 5.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att fördragningslistan fastställs med tillägg av ärende 5
Upphandling av byggentreprenad för Vattmyra förskola.

§3
Dnr Ten 2018/811
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott

2019-2022
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C) och Emanuel
Alvarez (MP) till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott.
2. Tekniska nämnden utser Anne-Marie Holm (L), Elias Aphram (KD) och Solveig
Byberg (S) till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott.
3. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M) till ordförande samt Pamela Salazar (C)
till vice ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott.
4. Vid förhinder för ordföranden i tekniska nämndens arbetsutskott har annan
ledamot eller ersättare i telmiska nämnden som tillhör samma parti som
ordföranden rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträde.
5. Uppdraget som ledamot eller ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott gäller till
och med den 31 december 2022.
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6. Tidigare förordnanden som ledamot eller ersättare i tekniska nämndens
arbetsutskott upphör genom detta beslut att gälla.
Ärendet i korthet

Enligt reglementet för tekniska nämnden har nämnden rätt att inrätta utskott. Tekniska
nämnden har sedan tidigare inrättat ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre
ersättare. Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden inför beslut i
nämnden. Utskottet har även, med stöd av tekniska nämndens delegeringsordning rätt
att besluta på nämndens vägnar i ett begränsat antal frågor. I och med att en ny
mandatperiod för tekniska nämnden har inletts behöver ledamöter och ersättare i
arbetsutskottet utses på nytt.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att han själv, Pamela Salazar (C) och Emanuel
Alvarez (MP) utses till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott samt att
Anne-Marie Holm (L), Elias Aphram (KD) och Solveig Byberg (S) utses till ersättare
i tekniska nämndens arbetsutskott.

Protokollsanteckningar
Anne-Marie Holm (L) lyfter att ersättare har närvaromöjlighet vid tekniska nämndens
arbetsutskott även om ersättarna inte har blivit inkallade av ledamöterna i
arbetsutskottet.

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår sig själv som ordföranden i tekniska nämndens
arbetsutskott och Pamela Salazar (C) som vice ordföranden i tekniska nämndens
arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Marcus Grys (M)
förslag.

§4
Dnr Ten 2018/812
Val av två ledamöter till beredningen för Järfälla kommuns
miljöstipendium 2019-2022
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M) och Emanuel Alvarez (MP) till
ledamöter i beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium.

2. Uppdraget som ledamot i beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium
gäller till och med den 31 december 2022.
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3. Förordnanden som ledamot i beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium,
som tekniska nämnden meddelat tidigare, upphör genom detta beslut att gälla.
Ärendet i korthet

Järfälla kommun utdelar årligen, om värdig mottagare finns, ett miljöstipendium för
att uppmärksamma och uppmuntra arbete inom områdena miljö-, hälso- och natur
skydd samt för insatser för en hållbar utveckling inom Järfälla kommun. Miljö- och
bygglovsnämnden beslutar, på förslag av en beredning, om utdelning av Järfälla
kommuns miljöstipendium. Beredningen består av fem ledamöter. Dessa väljs för
samma mandatperiod som för nämnderna i övrigt. Två ledamöter utses vardera av
miljö- och bygglovsnämnden samt tekniska nämnden. Kommunstyrelsen utser en
ledamot som blir ordförande för beredningen.
I och med att en ny mandatperiod för tekniska nämnden har inletts behöver ledamöter
och en sekreterare i namnberedningen utses på nytt.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19
2. Reglemente för Järfällas kommuns miljöstipendium
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att han själv och Emanuel Alvarez (MP) utses
till ledamöter i beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Marcus Grys (M)
förslag.

§5
Dm Ten 2018/813
Val av ledamöter samt en sekreterare till tekniska nämndens
namnberedning 2019-2022
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M) och Gunnar Eriksson (S) till ledamöter i
tekniska nämndens namnberedning.
2. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M) som ordförande i tekniska nämndens
namnberedning.
3. Tekniska nämnden utser kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhall till
sekreterare i tekniska nämndens namnberedning.
4. Uppdraget som ledamot eller sekreterare i tekniska nämndens namnberedning
gäller till och med den 31 december 2022.
5. Förordnanden som ledamot eller sekreterare i tekniska nämndens namnberedning,
som tekniska nämnden meddelat tidigare, upphör genom detta beslut att gälla.
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Ärendet i korthet

Tekniska nämndens namnberedning består av tre ledamöter som är valda för samma
mandatperiod som nämndens ledamöter. Två av ledamöterna utses av tekniska
nämnden. Den tredje ledamoten utses av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
(tidigare kultur- och fritidsnämnden). Ordförande i beredningen utses av tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden utser även en tjänsteman, som är sekreterare i beredningen. Denne
svarar för beredning av ärenden inför namnberedningens sammanträden och för
föredragning av ärendena i tekniska nämnden.
Namnberedningen ska enligt instruktioner för stadsbyggnadsnämndens
namnberedning, fastställd 1995-03-30, följa den allmänna utvecklingen inom
kommunen och dess omgivning samt ge tekniska nämnden förslag till nya eller
ändrade namn på vägar, torg, områden, platser, kvarter, offentliga byggnader mm.
I och med att en ny mandatperiod för tekniska nämnden har inletts behöver ledamöter
och en sekreterare i namnberedningen utses på nytt.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-18
2. Instruktion för tekniska nämndens namnberedning
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att han själv och Gunnar Eriksson (S) utses till
ledamöter i tekniska nämndens namnberedning.
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att han själv utses som ordförande i tekniska
nämndens namnberedning och att kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhall utses
till sekreterare i tekniska nämndens namnberedning.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Marcus Grys (M)
förslag.

§6
DnrTen2018/814
Val av ledamöter och ersättare till Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

2019-2022
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden utser Dan Engstrand (M) från socialnämnden som ersättare i
Järfälla kommuns tillgänglighetsråd som tillsammans med Marcus Gry (M),
ordförande i tekniska nämnden representerar de partier som bildat majoritet i
fullmäktige.
2. Tekniska nämnden utser från oppositionen Bengt Ha1ju (S) från äldrenämnden som
ledamot och Emanuel Alvarez (MP) från tekniska nämnden som ersättare i Järfälla
kommuns tillgänglighetsråd.
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3. Uppdraget som ledamot och ersättare i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd gäller till
och med den 31 december 2022.
4. Förordnanden som ledamot och ersättare i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, som
tekniska nämnden meddelat tidigare, upphör genom detta beslut att gälla.
Ärendet i korthet

Den 20 februari 2012 beslutade kommunfullmäktige uppdra tekniska nämnden att
imätta ett tillgänglighetsråd senast 1 juli samma år. Tillgänglighetsrådet, nedan kallat
rådet, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
handikapporganisationer, styrelse, nämnder och kommunala bolag i Järfälla kommun.
Rådets fokus är främst på fysisk tillgänglighet, men hanterar även delaktighet i
bredare bemärkelse.
Under 2017 antog tekniska nämnden en arbetsordning för tillgänglighetsrådet, som
bl.a. beskriver vilka rådet består av, dess arbetsform, arvoden och protokollsföring.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19

2. Arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att Dan Engstrand (M) från socialnämnden
utses som ersättare i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd som tillsammans med,
Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden representerar de partier som bildat
majoritet i fullmäktige.
Solveig Byberg (S) föreslår att från oppositionen utses Bengt Harju (S) från
äldrenämnden som ledamot och Emanuel Alvarez (MP) som ersättare i Järfälla
kommuns tillgänglighetsråd.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Marcus Grys (M) och
Solveig Bybergs (S) förslag.

Dm Ten 2016/683
§7
Upphandling av byggentreprenad för Vattmyra förskola
Tekniska nämndens beslut

1. Beslut om tilldelning av byggentreprenad för Vattmyra förskola delegeras till
bygg- och miljödirektören.
Ärendet i korthet

Järfälla kommun har annonserat en upphandling som gäller rivning och nybyggnation
av Vattmyra förskola. Upphandling har genomförts och sista anbudsdag var den 11
december 2018. Inkomna anbud ligger inom redan av fullmäktige beviljade
ekonomiska ramar i den antagna investeringsbudgeten för projektet. På grund av
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tidskritiska skäl föreslås att beslut om tilldelning delegeras till bygg- och
milj ödirektören.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Gunnar Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag.
Torbjörn Jönsson (SD) yrkar på ajournering.

Ajournering 18:33-18:44
Ordförande, Marcus Gry (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Justerares sign
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