
JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2018-11-22 

Tekniska nämnden 

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg. kl. 18.00-
19.00 
Agnita Wärn (MP) ersätter Amanda Palmstierna (MP), Solveig 
Byberg (S) tjänstgörande ordförande, Björn Falkeblad (M), Gunnar 
Eriksson (S), Helena Lindgren (S), George Hannouch (C), Lennart
Strand (M) ersätter Kristina Lennehag (M), Esa Tuuri (L) ersätter 
Andre Watanabe (M), Ann Hedberg Balkå (KD). 

Ej tjänstgörande ersättare Christopher Lindvall (S), Anders Lindberg 
(V), Sven-Erik Köhlin (L). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, chef 
Kvalitet och verksamhetsstöd Robe1t Jägm·e, chef Ekonomi Maria 
Lundholm, chef Park och gata Hans Enelius §§ 94-96, chef 
Projektledning Nina Karlsson, chef VA och avfall Jan Kettisen §§ 94-
96, förbättringsledare/utredare Alice Sundblad, nämndsekreterare 
Anna Skrifvars. 

Björn Falkeblad (M) 

Sekreterm·ens tjänsterum, tisdagen den 27 november kl. 8.30 

Sekreterare Paragrafer 94 - 102 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Telmiska nämndens protokoll från sammanträdet 2018-11-22 är justerat och finns hos 
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen. 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 

Sida 

1 (5) 



JÄRFÄLLA 
Telmiska nämnden 

§ 94 
Justering 
Tekniska nämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-11-22 

1. Bjöm Falkeblad (M) utses att tillsammans med ordförandenjustera dagens 
protokoll tisdagen den 27 november 2018, Id. 8.30. · 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Bjöm Falkebiad (M) utses att tillsammans med 
ordförandenjustera dagens protokoll tisdagen den 27 november 2018, Id. 8.30 på 
sekreterarens tjänsternm. 

§ 95 
Fastställande av föredragningslista 
Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att fördragningslistan fastställs. 

§ 96 
Information och rapporter 
Tekniska nämndens beslut 

Dnr Ten 2018/9 

1. Tekniska nämnden lägger rapporter och information från bygg- och 
miljöförvaltningen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

1. Nina Karlsson redogör för hur arbetet i Viksjö centrum fortlöper. 
2. Nina Karlsson informerar om Stäket. 
3. Hans Enelius informerar om Svensk markservice och dess ägarförhållanden. 
4. Hans Enelius ger en Iägesuppdatering gällande gångfatisområdet i Jakobsberg. 
5. Jan Kettisen infmmerar om översynen av vatten- och avfallstaxan 2019. 
6. Maria Lundholm redogör för månadsuppföljningen per oktober. 

Handlingar 
1. Företeclming 2018-11-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att telmiska nämnden lägger förteckningen över rappo1ier 
och information från bygg- och miljöförvaltningen till handlingarna. 

Justerares sign
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JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2018-11-22 

§ 97 DnrTen 2018/274 
Utreda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på 
kommunens byggnader - återrapportering av uppdrag 
Tekniska nämndens beslut 

1. Rapport om möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på 
kommunens byggnader godkänns. 

Ärendet i korthet 

Som skattelagstiftningen ser ut i Sverige idag gällande produktion av el via solceller 
bör producenten undvika överproduktion och använda så mycket som möjligt av 
elproduktionen inom fastigheten. På grund av skattelagsstiftningen blir priset per 
producerad KWh för högt i relation till vad det hade kostat att köpa annan 
förnyelsebar el. 

Idag blir det med andra ord svårt att argumentera för decentraliserad finansiering av 
solceller på kommunens byggnader. 

Järfälla kommun fmisätter dock att investera i solcellsanläggningar i kommunens ägda 
fastigheter. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05 
2. Rapport - decentraliserad finansiering av solceller, 2018-1 1-05 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

§ 98 DnrTen 2018/687 
Översyn av kommundelsgränserna - utredningsdirektiv 
Tekniska nämndens beslut 

1. Bygg- och miljöförvaltningen uppdras att utreda frågan kommundelsgränsernas 
utfo1mning och namnsättning enligt direktiven i denna tjänsteskrivelse. Uppdraget 
ska återrappo1ieras senast i juni 2019. 

Ärendet i korthet 

Namnberedningen har föreslagit att frågan om kommundelsgränserna i Järfälla utreds. 
Bakgrunden är bland annat den utbyggnad av samhällsstruktm som sker i framförallt 
kommunens södra delar. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förvaltningen får ett uppdrag om att utreda 
frågan om kommundelsgränser för att utröna om det fitms behov av att skapa nya 
indelningar i området för att bättre spegla den tänkta utfo1mningen av lokalsamhället. 
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JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2018-11-22 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-29 
2. Namnberedningens protokoll 2018-10-11 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

§ 99 
Namnsättning av broar 
Tekniska nämndens beslut 

1. Broarna namnsätts enligt följande: 

Dnr Ten 2018/693 

Kallhällspassagen, Lädersättrapassagen, Slammertorpsekodukten, 
Slammertorpsbron, Grönvretspassagen, Jakobsbergsbron, Norra Vasapassagen, 
Södra Vasapassagen och Viksjöledsbron 

Ärendet i korthet 

Namnberedningen har sett ett behov av att namnsätta broar i kommunen. Syftet är att 
underlätta orienteringen för kommuninvånare, besökare och räddningspersonal. 

Handlingar 
1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2018-10-29 
2. Namnberedningens protokoll 2018-10-11 
3. Karta över broar med förslag till namnsättning 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

§ 100 Dnr Ten 2018/713 
Tekniska nämndens sammanträdestider 2019 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämndens sammanträden infaller under följande datum 2019: 
10 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 9 maj , 23 maj , 13 juni, 19 september, 
17oktober, 21 november samt 12 december. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott infaller under följande datum 2019: 
14 februari, 14 mars, 4 april, 2 maj, 16 maj, 4 juni, 12 september, 10 oktober, 
14november samt 4 december. 

Ärendet i korthet 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammansträdesdagar för 
tekniska nämnden samt för tekniska nämndens arbetsutskott för år 2019. 

Justerares sign
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Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2018-11-22 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07 
2. Tidplan för tekniska nämndens arbetsutskott samt sanunanträden 2019 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

§ 101 
Delegeringsbeslut 
Tekniska nämndens beslut 

DnrTen 2018/3 

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna. 

Handlingar 
1. Företeckning 2018-11-08 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-11-08 godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 102 Dnr Ten 2018/2 
Skrivelser för kännedom 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna. 

Handlingar 
1. Företeckning 2018-11-08 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

Justerares sign
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