Cl JÄRFÄLLA

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2020-02-20

Nämnd e. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarumrnet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00- 19.36

Beslutande

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP),
Anne-Marie Holm (L), Svante Hallstedt (M) ersätter Elias Aphram
(KD), Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S)
och Torbjörn Jönsson (SD).

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Jonna Karlsson (M), Esa Tuuri (L), Asia Rahman (V) och Mats Nord
(SD).
Tjänstepersoner:
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, avdelningschefkvalitet och
verksamhetsstöd Eva Assarsson§§ 1-7 och§§ 9-11, avdelningschef
projektledning Nina Karlsson, avdelningscheffastighet Roland
Eriksson, avdelningschefekonomi Maria Lundholm§§ 1-7,
avdelningschefpark och gata Hans Enelius§§ 1-7, avdelningschef
kart och GIS Heidi Wennberg§§ 1-7, avdelningschefVA och avfall
Jan Kettisen§§ 1-7 och§§ 9-11, avdelningschefBmfVeddesta
Mattias Larsson§§ 1-7 och§§ 9-11, avfallshandläggare Michael
Jangenfalk§§ 1-3, dagvattenstrateg Babette Marklund§§ 1-3,
dagvatteningenjör Anna Lindquist§§ 1-3, projektledare Claes
Gustavsson§§ 1-7 och nämndsekreterare Anna Skrifvars.

Justerare

Emanuel Alvarez (MP)

Justeringens plats och tid

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 24 februari 2020 kl. 8.15

Underskrifter

Sekreterare

·ifv .

1 - 11
Paragrafer
Omedelbar justering§ 8

ornföraode

Justerande

Emanuel Alvarez (MP)

ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-02-20 är justerat och finns registratorn för
tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp

Anslaget tas ned

Sida
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Sida

Järfälla

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Tekniska nämnden

2020-02-20
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Sammanträdesdag

§1
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordförandenjustera§ 8, som
justeras omedelbart.
2. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll tisdag den 24 febrnari 2020, kl. 8.15.

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera § 8, som justeras omedelbart samt att justera övriga paragrafer
måndagen den 24 februari 2020, kl. 8.15 på sekreterarens tjänsterum.

Sida

Järfälla

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Tekniska nämnden

2020-02-20

3 (12)

Sammanträdesdag

§2
Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
Tilläggsärende enligt initiativrätten:
"Framtagande av strategi- och plan för minskat matsvinn i Järfällas kommunalas
verksamheter" behandlas som ärende 9

Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag

Emanuel Alvarez (MP) föreslår att ärendet" Framtagande av strategi- och plan för
minskat matsvinn i Järfällas kommunalas verksamheter" läggs till på
föredragningslistan som ärende 9.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med ett tilläggsärenden
enligt initiativrätten.

Justerares sign
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2020-02-20

§3
Dnr Ten 2020/102
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen
1. Förvaltningens arbete med hantering av dagvatten
- muntlig info1mation av vattenstrateg Babette Marklund och
dagvatteningenjör Anna Lindquist

2. Obligatorisk insamling av TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem)
- muntlig information av avfallshandläggare Michael Jangenfalk

3. Trafiksituationen i Barkarbystaden
- muntlig information av avdelningschef park och gata Hans Enelius

Justerares sign
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Tekniska nämnden

2020-02-20

§4
Dnr Ten 2019/64
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för tekniska nämnden 2019
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2019 inklusive elva
bilagor godkänns och överlämnas till komnmnstyrelsen.

Ärendet i korthet

Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse
över det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till
verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2019 inklusive elva bilagor.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-11
2. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019
3. Bilaga 1. Årsbokslut 2019 - Driftbudget
4. Bilaga 2. Vatten och avlopp, Resultat- och balansräkning 2019
5. Bilaga 3. Avfall, Resultaträkning 2019
6. Bilaga 4. Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2019
7. Bilaga 5. Årliga infrastrnkturinvesteringar 2019
8. Bilaga 6. Fastighetsinvesteringar 2019
9. Bilaga 7. Uppföljning av tekniska nämndens intemkontrollplan 2019
10. Bilaga 8. Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått 2019
11. Bilaga 9. Sökta statsbidrag 2019
12. Bilaga 10. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet
13. Bilaga 11. Uppföljning av miljöhandlingsplan 2019

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.

Beslutets ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson, ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen

Justerares sign
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Tekniska nämnden

2020-02-20

§5
Dnr Ten 2020/101
Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel 62 465 tkr för
den skattefinansierade verksamheten ombudgeteras till 2020. Övriga
investeringsmedel 88 120 tkr återlämnas enligt bilaga 1 och bilaga 2
2. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel för
fastighetsinvesteringar 275 002 tkr ombudgeteras till 2020. Övriga investeringsmedel
25 187 tkr återlämnas enligt bilaga 3.
3. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 8 865 tkr
för Vatten och avlopp ombudgeteras till 2020. Övriga investeringsmedel 45 054 tkr
återlämnas enligt bilaga 1 och 2.
4. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 11 655 tkr
för Avfall om budgeteras till 2020, enligt bilaga 1 och 2

Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av 2019 års
investeringsmedel, enligt bifogade bilagor.

Handlingar

1.
2.
3.
4.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12
Bilaga 1 Fleråriga infrastrukturinvesteringar ombudgeteringar 2019
Bilaga 2 Årliga infrastrukturinvesteringar ombudgeteringar 2019
Bilaga 3 Fastighetsinvesteringar ombudgeteringar 2019

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Karin Holmlund
Jolo Larsson
Akten

Justerares sign
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Tekniska nämnden

2020-02-20

§6
Dnr Ten 2019/758
Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av
anställdas bisysslor- yttrande till kommunrevisionen
Tekniska nämndens beslut

1. Yttrandet över revisionsrappo1t om oegentligheter och bisysslor godkänns.

Ärendet i korthet

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete för att
förebygga oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas bisysslor.
Granskningen visar att det finns en struktur och fonnellt beslutade styrande dokument
att förhålla sig till. Samtidigt visar granskningen att kontroll och kännedom om
bisysslor i näringsdrivande associationer inte sker på ett ändamålsenligt sätt. Vidare
brister kännedomen om förekommande bisysslor samt även följsamheten till gällande
rutiner.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
2. Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas
bisysslor - yttrande till kommunrevisionen
3. Missiv- Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av
anställdas bisysslor
4. Revisionsrapp01t - Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt
kontroll av anställdas bisysslor

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Akt

Justerares sign
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Tekniska nämnden

2020-02-20

§7
Dnr Ten 2020/100
Upphandling av byggentreprenad för Ålstaskolan - delegering av
tilldelnings beslut
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämndens arbetsutskott ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut för
Ålstaskolan.
2. Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande
anbudslämnare.

Ärendet i korthet

Järfälla kommun har påbörjat upphandling av byggentreprenad för Ålstaskolan i
Barkarbystaden. Upphandlingen annonserades den 21 januari 2020. Under
upphandlingstiden har synpunkter inkommit från potentiella anbudslämnare att tiden
för att lämna anbud är för kort. Därför förlängdes upphandlingstiden med två veckor.
För att inte tappa tid i projektet föreslår förvaltningen att beslut om tilldelning
delegeras till tekniska nämndens arbetsutskott, förutsatt att anbudet ligger inom
projektets totalbudget. Bygg- och miljödirektören föreslås också ges i uppdrag att
teckna avtal med vinnande anbudslämnare.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-30

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till
beslut.

Beslutet ska skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Upphandlingsenheten
Akten

Justerares sign
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§8
Dnr Ten 2019/729
Upphandling av diverse service, reparation och viss installation av
storköksmaskiner - tilldelning av ramavtal (sekretess)

Omedelbar justering av ärendet, separat protokoll

Justerares sign
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§9

Dnr Ten 2020/103
Redovisning av delegeringsbeslut
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger förteckningen över delegerings beslut till handlingarna.

Handlingar

1. Förteckning 2020-02-06

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt
fö1ieckning 2020-02-06 godkänns och läggs till handlingarna.

Järfälla
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Tekniska nämnden
§ 10
Skrivelser för kännedom

2020-02-20
Dm Ten 2020/104

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger fö1teckningen över skrivelser för kännedom till
handlingarna.

Handlingar

1. Förteckning 2020-02-06

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt
förteckning 2020-02-06 till handlingarna.
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Tekniska nämnden

2020-02-20

§ 11
Dnr Ten 2020/156
Framtagande av strategi- och plan för minskat matsvinn i Järfällas
kommunala verksamheter - ärende enligt initiativrätten
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden avslår förslaget om :framtagandet av strategi- och plan för
minskat matsvinn i Järfällas kommunala verksamheter

Reservationer
MP och S reserverar sig mot beslutet - bilaga 1

Handlingar

1. Förslagskrivelser enligt initiativrätten 2020-02-20 från MP och S - bilaga 2

Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
MP och S, genom Emanuel Alvarez (MP), yrkar i enlighet med sitt ärende enligt
initiativrätten att tekniska nänmden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i
uppdrag att upprätta en strategi- och plan med tydliga mål för att successivt minska
matsvinnet från de kommunala verksamheterna i Järfälla kommun tillsammans med
kommunens berörda organisationer.
Ordföranden, Marcus Gry (M), yrkar avslag till MP och S:s förslag enligt
initiativrätten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer MP och S:s förslag mot ordförandens förslag och konstaterar att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till

Akten

§ 11

Ten

2020/1506
2020-02-20

Bilaga

?_

miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna

Tekniska nämnden den 20 februari 2020
INITIATIVÄRENDE - Framtagande av strategi- och plan för minskat matsvinn i
Järfällas kommunala verksamheter

Kommunens organisationer köper varje år in stora mängder livsmedel (år 2018 cirka 1950
ton) för förskolor, skolor och äldreboenden.
Det är positivt för klimatet att kommunen enligt Klimat- och Energiplanen för Järfälla redan
idag arbetar för minskad klimatpåverkan genom att erbjuda vegetariska alternativ.
Men det saknas konkreta åtgärder i planen för att aktivt minska matsvinnet från kommunens
verksamheter som förskolor, skolor och äldreboenden. Genom att höja ambitionsnivån i
arbetet med matsvinn kan vi spara både på kommunens finansiella resurser och minska vårt
klimatavtryck.
Vi föreslår därför att:
•

Tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i uppdrag att upprätta
en strategi- och plan med tydliga mål för att successivt minska matsvinnet från de
kommunala verksamheterna i Järfälla kommun tillsammans med kommunens berörda
organisationer.

Emanuel Alvarez (MP) 2:e vice ordförande tekniska nämnden
Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna

§ 11
Ten
2020/156 /

2020

-02

-?.[)

Bilaga

miljöpartiet de gröna

0

.-:,a

Socialdemokraterna

Tekniska nämnden den 20 februari 2020
RESERVATION
Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot Alliansen och Sverigedemokraternas
beslut om att avslå motionen om Framtagande av strategi- och plan för minskat matsvinn i
Järfällas kommunala verksamheter vid tekniska nämndens sammanträde den 20 februari
2020.
Järfälla kommun köper varje år in 1950 ton livsmedel och saknar idag en strategi för att
minska matsvinnet.
Förslaget hade kunnat ge Järfälla kommun en tydlig och konkret strategi- och plan för att
minska matsvinnet vilket hade medfört att kommunen hade sparat såväl skattemedel som
kunnat minska sitt C02-avtryck.
Miljöpartiet och Socialdemokraterna beklagar att Alliansen och Sverigedemokraterna inte
delar ambitionen att växla upp kommunens hållbarhetsarbete ekonomiskt och miljömässigt.

Emanuel Alvarez (MP) 2:e vice ordförande tekniska nämnden
Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna

