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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-05-17
Nämnd e. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg, kl. 18.00-20.30
Ajournering kl.18.15-18.20 samt kl.20.10-20.15

Beslutande

Amanda Palmstierna (MP), Solveig Byberg (S), Lennart Strand (M)
ersätter Björn Falkeblad (M), Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren
(S), George Hannouch (C), Kristina Lennehag (M), Andre Watanabe
(M), Ann Hedberg Balkå (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättarna Göran Ersson (S), Towe Hörnfeldt (S) §§
36-40, Agnita Wärn (MP), Esa Tuuri (L), Sven-Erik Köhlin (L), Elias
Aphram (KD)
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
Fastighet Roland Eriksson, chef Servicecenter Mia Hagman § 39,
utredare Erik Wässing § 39, ekolog Cecilia Persson §§ 36-37, 39-41,
nämndsekreterare Ella-Britt Örnstedt

Justerare

Amanda Palmstierna (MP)

Justeringens plats och tid

Måndagen den 21 maj 2018, kl. 8.30

Underskrifter

Sekreterare

Ella-Britt Örnstedt

50-51, 53-59
Paragrafer
§ 52 omedelbar justering

Ordförande

Amanda Palmstierna (MP)
Justerande

Ann Hedberg-Balkå (KD)
ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2018-05-17 är justerat och finns hos registrator
på bygg- och miljöförvaltningen.

Ella-Britt Örnstedt
Detta anslag sätts upp

2018-05-21

Anslaget tas ned

2018-06-12
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2018-05-17

§ 36 50
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. Ann Hedberg-Balkå (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll måndagen den 21 maj 2018, kl. 8.30
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Ann Hedberg-Balkå (KD) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 21 maj 2018, kl. 8.30.

§ 36 51
Dnr
Fastställande av föredragningslista
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs med följande tilläggsärende: ”Upphandling av
skötsel av utemiljö, del B, tilldelning av kontrakt”.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med tilläggsärendet om
upphandling av skötsel av utemiljö, del B, tilldelning av kontrakt.

§ 37 52
Dnr Ten 2017/51
Upphandling av skötsel för utemiljö, område B, tilldelning av kontrakt
Ärendet justerades omedelbart – se separat protokoll

§ 38 53
Information och rapporter

Dnr Ten 2018/9

Tekniska nämndens beslut

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

1. Mia Hagman informerar om aktuella ärenden från servicecenter
2. Erik Wässing informerar om förvaltningens förbättringsarbete genom
lean-metoden
Justerares sign
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Tekniska nämnden

2018-05-17

3. Nina Karlsson informerar om nuläget för Viksjö centrum
4. Roland Eriksson redogör för arbetsätt och resultat med Energieffektivisering
5. Hans Enelius informerar om
a) Jakobsbergs infartsparkering, väster om järnvägen
b) Veddestabron, ett projekt i fem delar
c) vad som är på gång i Barkarbystaden
d) avdelning Park och gatas ansvarsområde och verksamheter
e) sommarjobb 2018
Skriftlig information
9. Miljörapport 2017 för den allmänna avloppsanläggningen
10. Årsrapport 2017 för allmänna vattenledningsnätet
Handlingar

Förteckning 2018-05-08
Tekniska nämndens behandling

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

§ 39 54
Tertialrapport per april 2018

Dnr Ten 2018/281

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018 inklusive 5
bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
Ärendet i korthet

Tekniska nämnden redovisar ett resultat för perioden om 2,3 mnkr. Resultat för
vatten- och avloppsverksamheten per april 2018 är -5,1 mnkr. Eftersom vatten- och
avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet
0 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat per april 2017 är +1,3 mnkr vilket på
motsvarande vis redovisas som 0 mnkr.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018
3. Bilaga 1 - Bokslut april 2018 driftbudget tekniska nämnden
4. Bilaga 2 - Fleråriga investeringsprojekt infrastruktur per april 2018
5. Bilaga 3 - Årliga investeringsprojekt infrastruktur per april 2018
6. Bilaga 4 - Fastighetsinvesteringar per april 2018
7. Bilaga 5 - Redovisning av statliga bidrag per april 2018
Justerares sign
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2018-05-17

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 40 55
Dnr Ten 2018/119
Biotopskyddsområde Stora Ängsnäs – beslut om remiss
Tekniska nämndens beslut

1. Förslag till beslut om inrättande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs
sänds för yttrande till sakägare (markägare och innehavare av särskild rätt till
marken). Länsstyrelsen, Svenska kraftnät, Trafikverket och övriga berörda
myndigheter och intresseorganisationer i enlighet med 24-25 §§ förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Ärendet i korthet

Tekniska nämnden har i budget 2018-2020 fått uppdraget att inrätta ett
biotopskyddsområde vid Stora Ängsnäs under 2018.
Området vid Stora Ängsnäs har mycket höga naturvärden. Här finns ovanliga och
rödlistade arter av kärlväxter, svampar och insekter som är beroende av skötsel i form
av bete och slåtter.
Biotopskyddsområdet kommer att omfatta delar av fastigheten Tomteberga 2:1. I
översiktsplanen redovisas denna fastighet som ett område för bostäder i en småskalig
struktur. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detta är förenligt med ett
biotopskydd enligt förslaget.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-20
2. Synpunkter från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-27
3. Förslag till beslut om inrättande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs
2018-04-20
4. Bilaga 1 – Beslutskarta, 2018-04-20
5. Bilaga 2 – Beskrivning av biotopskyddsområdet samt skötselåtgärder, 2018-04-20
6. Naturvärdesinventering 2017, karta och områdesbeskrivningar
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Koalitionen, genom Amanda Palmstierna (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lennart Strand (M) och Ann Hedberg-Balkå (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerares sign
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§ 41 56
Dnr Ten 2017/405
Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan och anläggningar –
återrapportering av uppdrag
Tekniska nämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Bygg- och miljöförvaltningen ska alltid överväga att använda trästomme i
kommande lämpliga projekt.
3. Erfarenheter av att bygga med trästomme ska följas upp och rapporteras till
nämnden senast i verksamhetsberättelsen för 2018”
Reservation
(KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet i korthet

Tekniska nämnden beslutade i juni 2017 att uppdra åt bygg- och miljöförvaltningen att
utreda livscykelanalys för minskad klimatpåverkan för kommunala byggnader och
anläggningar. Utredningen ska enligt beslutet beskriva erfarenheter från relevanta
aktörer, rekommendationer om hur Järfälla kan gå vidare och ekonomiska
konsekvenser av att gå vidare.
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att det pågående arbete som för närvarande
bedrivs under Boverkets ledning inväntas och föreslår att rapporten i övrigt godkänns.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-23
2. PM Livscykelanalys 2018-04-23
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Koalitionen, genom Amanda Palmstierna (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkanden.
1. Bygg- och miljöförvaltningen ska alltid överväga att använda trästomme i
kommande lämpliga projekt.
2. Erfarenheter av att bygga med trästomme ska följas upp och rapporteras till
nämnden senast i verksamhetsberättelsen för 2018”
Ann Hedberg-Balkå (KD) yrkar bifall till förvaltingens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar
enligt koalitionens förslag.
Justerares sign
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§ 42 57
Dnr Ten 2018/21
Säkrare cykelparkeringar i Järfälla, motion från Bo Leinerdal (V) yttrande till kommunstyrelsen
Tekniska nämndens beslut

förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles i den mening att
a) Tekniska nämnden ges i uppdrag att identifiera lämpliga
centrala/kollektivtrafiknära platser i alla kommundelar för sluten cykelförvaring,
samt att föra dialog med näringslivsbolaget om att erbjuda denna information till
externa utförare.
b) Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda cykelboxar nära pendeltågsstationen
i Kallhäll.
Reservation
(M), (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
(L) meddelar att om de haft rösträtt hade de bifallit förvaltningens förslag.
Ärendet i korthet

Bo Leinerdal (V) med flera har i en motion föreslagit att säkrare cykelparkeringar i
kommunens anläggs, särskilt kring pendeltågsstationerna. I samband med det bör
laddningsstationer för elcyklar monteras. Bygg- och miljöförvaltningen genomför
redan idag ett arbete om säkrare cykelparkeringar. Vidare tillåter den största delen av
befintlig cykelparkering ramlåsning. För cykelparkeringar vid nyexploatering gäller
kommunens parkeringsnorm.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-11
2. Motion från Bo Leinerdal (V)
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Koalitionen, genom Amanda Palmstierna (MP) yrkar bifall till motionen i den
meningen att
a) Tekniska nämnden ges i uppdrag att identifiera lämpliga
centrala/kollektivtrafiknära platser i alla kommundelar för sluten cykelförvaring,
samt att föra dialog med näringslivsbolaget om att erbjuda denna information till
externa utförare.
b) Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda cykelboxar nära pendeltågsstationen
i Kallhäll.
Justerares sign
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Ann Hedberg-Balkå (KD) yrkar, med instämmande av Lennart Strand (M) att tekniska
nämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska vara bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden beslutar
enligt koalitionens förslag.

§ 43 58
Delegeringsbeslut

Dnr Ten 2018/3

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna.
Handlingar

1. Förteckning 2018-04-26
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnder lägger delegeringsbeslut till handlingarna.

§ 44 59
Skrivelser för kännedom

Dnr Ten 2018/2

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna
Handlingar

1. Förteckning 2018-04-26
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnder lägger skrivelser för kännedom till handlingarna.

Justerares sign
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