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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2017-05-18
Nämnd e. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg, kl. 18.00 –
20.10

Beslutande

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

Övriga närvarande

Ersättarna Abbas Afshinnejad (S), Christopher Lindvall (S), Agnita
Wärn (MP), Lennart Strand (M) ersätter Ann Hedberg Balkå (KD),
Esa Tuuri (L), Sven-Erik Köhlin (L)

Bygg- och miljödirektör Mikael Rångeby, trafikplanerare chef
Kvalité och strategi Nina Karlsson, trafikplanerare David Nordin, chef
Park och gata Hans Enelius, chef VA och avfall Crister Bäckström,
landskapsarkitekt Sara Widlund, trafikingenjör Rolf Mattsson,
nämndsekreterare Ella-Britt Örnstedt

Justerare

Björn Falkeblad (M)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering i samband med sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

37 - 38

Ella-Britt Örnstedt
Ordförande

Amanda Palmstierna (MP)
Justerande

Björn Falkeblad (M)
ANSLAG
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2017-05-18 är justerat och finns hos registrator
på bygg- och miljöförvaltningen.

Ella-Britt Örnstedt
Detta anslag sätts upp

2017-05-19

Anslaget tas ned

2017-06-12
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§ 37
Dnr Ten 2017/142
Ny organisation och arbetsordning för Järfälla kommuns
tillgänglighetsråd
Tekniska nämndens beslut

1.

Förslag om ny organisation av Järfälla kommuns tillgänglighetsråd godkänns.

2.

Förslag till arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd fastställs att
gälla fr.o.m. 2017-05-18 med koalitionens ändringsförslag:
Följande mening tas bort ”Rådet har rätt att inbjuda särskilda deltagare,
myndigheter, föreningar och organisationer när behov föreligger” och följande
mening läggs till i arbetsordningen, under rubriken Organisation och
arbetsformer:
”Rådet har rätt att genom adjungering ge särskilda deltagare, myndigheter,
föreningar och organisationer närvaro- och yttranderätt.”

3.

Förslag till arbetsordning för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd fastställs att
gälla fr.o.m. 2017-05-18 med Björn Falkeblads (M) tilläggsyrkande:
”Rådet har rätt att genom adjungering ge särskilda deltagare, myndigheter,
föreningar, företag och organisationer närvaro- och yttranderätt.”

4.

Följande mening tas bort: Rådet justerade protokoll delges rådets ledamöter och
ersättare och samtliga nämnder.
Följande mening läggs till i arbetsordningen, sist under rubriken protokoll:
” Rådets justerade protokoll delges rådets ledamöter, ersättare, samtliga
nämnder och kommunala bolag”.

5.

Nuvarande tillgänglighetsråd upplöses fr.o.m. 2017-05-18.

6.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet i korthet

Förslag till ny organisation av tillgänglighetsrådet är ordförande från tekniska
nämnden och en ersättare från styrande politisk grupp, en ledamot och en ersättare
från oppositionen. Samtliga ledamöter och ersättare utses i tekniska nämnden efter
nominering från samtliga nämnders ordföranden.
I nya rådet ingår även ordförande och vice ordförande i HSO, bygg- och miljödirektör
och nämndsekreterare i tekniska nämnden. Till rådet koppla arbetsgrupper, initialt för
park/gata/anläggning och en för fastighet.
Varje arbetsgrupp består av samordnare inom ansvarsområdena park/gata, anläggning
och fastigheter/lokaler inom bygg- och miljöförvaltingen samt max fyra personer från
handikappföreningarnas samarbetsorgan, nedan kallat HSO, i respektive arbetsgrupp.

Justerares sign

2 (4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Tekniska nämnden

2017-05-18

Arbetsgrupperna fokuserar på att den budget som finns används på bästa möjligha
sätt, och där HSO ska ha möjlighet att påverka de insatser som arbetsgruppen bedömer
som mest väsentligt. Arbetsgrupperna återrapporterar till rådet.
Bygg- och miljöförvaltningen ser flera fördelar med inrättandet av ett
tillgänglighetsråd enligt ovan nämnda förslag. Bland annat är arbetet med att göra den
offentliga miljön, för vilken tekniska nämnden har ett stort ansvar, tillgänglig för
människor med funktionsnedsättning, ett angeläget utvecklingsområde.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06, rev. 2017-05-04
2. Förslag till arbetsordning för Järfällas kommuns tillgänglighetsråd
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Amanda Palmstierna (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt bifall till
koalitionens ändringsyrkande:
Följande mening tas bort ”Rådet har rätt att inbjuda särskilda deltagare,
myndigheter, föreningar och organisationer när behov föreligger” och följande
mening läggs till i arbetsordningen, under rubriken
Organisation och arbetsformer:
”Rådet har rätt att genom adjungering ge särskilda deltagare, myndigheter,
föreningar och organisationer närvaro- och yttranderätt.”
Björn Falkeblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och bifall till koalitionens
ändringsförslag med tillägg att även företag kan adjungeras samt att rådets justerade
protokoll även delges kommunala bolag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
koalitionens ändringsförslag och Björn Falkeblads (M) tilläggsförslag.
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§ 38
Dnr Ten 2017/223
Val av ledamöter och ersättare till Järfälla tillgänglighetsråd
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden utser följande ledamöter och ersättare i Järfälla kommuns
tillgänglighetsråd för tiden 2017-05-18 – 2018-12-31:
1. Amanda Palmstierna (MP) utses som ledamot tillika ordförande,
2. Bengt Harju (S) utses som ersättare,
3. Björn Falkeblad (M) utses som ledamot för oppositionen,
4. Ersättare för oppositionen bordläggs.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet i korthet

Enligt den ändrade arbetsordningen för Järfälla kommuns tillgänglighetsråd som
gäller från och med 18 maj 2017, ska rådet bestå av en ledamot och ersättare från
någon av kommunens nämnder och en ledamot och ersättare från oppositionen.
Samtliga ledamöter och ersättare utses av tekniska nämnden.
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Samarbetskoalitionen föreslår Amanda Palmstierna (MP) som ordförande och Bengt
Harju (S) som ersättare i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd från någon av
kommunens nämnder.
Oppositionen föreslår Björn Falkeblad (M) som ledamot i Järfälla kommuns
tillgänglighetsråd samt att frågan om ersättare bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt samarbetskoalitionens
och oppositionens förslag.
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