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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 
Sammanträdesdag 

2020-12-17 

Nämnd e. dyl. Tekniska nämnden 

Plats och tid Järfällasalen, kommunhuset, Vasaplatsen 11 kl. 18:00 – 18:50 

Beslutande Ordföranden Pamela Salazar (C), Jonna Karlsson (M) (distans) 

ersätter Marcus Gry (M), Emanuel Alvarez (MP), Anne-Marie Holm 

(L) (distans), Gert Jansson (KD) (distans), Solveig Byberg (S), Jakob

Geuriya (S) ersätter Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S)

(distans) och Torbjörn Jönsson (SD) (distans).

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

Jan De Waern (M) (distans), Esa Tuuri (L) (distans), Mariana Arntsen 

(S) (distans) (§§85-95), Asia Rahman (V) (distans) (§§86-95) och

Mats Nord (SD).

Övriga närvarande: 

Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, avdelningschef ekonomi 

Maria Lundholm (distans) (§§84-92), avdelningschef park och gata 

Hans Enelius (distans) (§§84-92), avdelningschef VA och avfall Jan 

Kettisen (distans), avdelningschef fastighet Roland Eriksson (distans) 

(§§ 84-86), IT-supporthandläggare Mikael Lindeman (§§84-92), IT-

supporthandläggare Edin Muhamedovic (§§84-92), pol.sek Cornelia

Crutze (M) (distans), nämndsekreterare Karin Lehnér (distans) (§§84-

92 & §§94-95) och nämndsekreterare Anna Skrifvars.

Justerare Emanuel Alvarez (MP) 

Justeringens plats och tid Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 21 december 2020 kl. 8.15 

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 84 - 95 

Anna Skrifvars 

Ordförande

Pamela Salazar (C) 

Justerande

Emanuel Alvarez (MP) 

ANSLAG 
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2020-12-17 är justerat och finns hos 

registratorn för tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen.  

Anna Skrifvars 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

Justerares sign 

§ 84

Justering

Tekniska nämndens beslut 

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens

protokoll måndagen den 21 december 2020, kl. 8.15 på sekreterarens tjänsterum.

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll måndagen den 21 december 2020, kl. 8.15 på 

sekreterarens tjänsterum. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 85    

Fastställande av föredragningslista 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs utan ändringar.  

 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden fastställer föredragningslistan utan 

ändringar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 86  Dnr Ten 2020/102  

Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 
 

1. Muntlig information av tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson 

 

 

2. Trygghetskameror i kommunens centrum – muntlig information av  

Roland Eriksson, avdelningschef fastighet  

 

 

3. Arbetet med trygga skolvägar – muntlig information av Hans Enelius, 

avdelningschef park och gata 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 87   Dnr Ten 2020/152   

Mål och budget för tekniska nämnden 2021 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Mål och budget 2021 för tekniska nämnden med tillhörande bilagor godkänns. 
 
 
Ärendet i korthet 

Kommunfullmäktige antog den 23 november 2020 en budget som anger uppdrag och 

förutsättningar för 2021 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med 

utgångspunkt i den beslutade budgeten tagit fram ett förslag till budgetdokument för 

tekniska nämnden för verksamhetsår 2021.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att Mål och budget för tekniska nämnden 2021 

med tillhörande bilagor godkänns. 
 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-10  

2. Mål och budget 2021 för tekniska nämnden  

3. Bilaga 1. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion  

4. Bilaga 2. Bmf:s miljömål med handlingsplan  
 

 

Deltar ej i beslutet 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.   

 

 
Reservation 

Torbjörn Jönsson (SD) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 1.  

 

 
Särskilt yttrande 

Emanuel Alvarez (MP) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande från MP och S, bilaga 2.  

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet ska skicka till  

Registrator  

Kommunstyrelsen (för kännedom)  

Karin Holmlund  

Jolo Larsson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 88   Dnr Ten 2020/94  

Lokal rening av läkemedelsrester inom äldreboenden – återrapportering 
av budgetuppdrag 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Redovisningen av uppdraget godkänns. 
 

 
Ärendet i korthet 

I Mål och budget 2020-2022 fick tekniska nämnden i uppdrag att utreda en modell för 

lokal rening av läkemedelsrester inom äldreboenden. Den modell som används av Järfälla 

kommun för hantering av läkemedel och annat medicinskt riskavfall fungerar bra och 

innebär en säker och rationell slutbehandling. Modellen används av en övervägande 

majoritet av alla kommuner och regioner eftersom hanteringen är starkt reglerad i olika 

författningar. Att bygga upp en egen lokal modell skulle innebära betydande investeringar 

i såväl transportled som slutbehandling. Någon vinst i form av effektivitet eller säkerhet är 

inte trolig.  

 

Ärendet är löpande avstämt med socialförvaltningen i syfte att säkerställa verksamhetens 

kvalitetsperspektiv över tid.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att redovisningen av uppdraget godkänns. 

 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01 

2. Järfälla kommuns riktlinje om läkemedelshantering 

3. Järfälla kommuns avtal med Recaremed AB, Sjukvårdens miljötjänst 

4. Järfälla kommuns avtal med Recaremed AB, Retursystem Recarebox 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Registratorn  

Kommunstyrelsen   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 89   Dnr Ten 2020/798  

Edsviken vattensamverkan - förnyat avtal 2021-2024  
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Samarbetsavtalet, inklusive kostnad och kostnadsfördelning, för åren 2021- 2024 

godkänns. 

2. Samarbetet inom Edsvikens avrinningsområde, i enlighet med bilagda beskrivning 

av samverkan och översiktliga direktiv godkänns. 

3. Tekniska nämnden utser Marcus Gry (M) som ledamot och Emanuel Alvarez 

(MP) som ersättare till den politiska styrgruppen för perioden. 
 

 
Ärendet i korthet 

Kommunerna Danderyd, Järfälla, Solna, Sundbyberg och Sollentuna samt Stockholm 

Vatten AB har tillsammans med länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet sedan 

2005 bedrivit ett samarbete för att förbättra miljösituationen i Edsvikens 

avrinningsområde. Nuvarande samarbetsavtal löper ut vid årsskiftet 2020, varav 

tekniska nämnden behöver besluta om ett fortsatt samarbetsavtal. Vidare behöver en 

ledamot med ersättare till den politiska styrgruppen utses, nuvarande representanter 

för Järfälla kommun är Aphram Melki (C), ledamot, och Björn Falkeblad (M), 

ersättare.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att deltagande i Edsviken 

vattensamverkan bör fortsätta och föreslår att samarbetsavtalet för åren 2021-2024 

godkänns. 
 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03  

2. Avtal om samarbete kring vattenvården i Edsvikens avrinningsområde, i form av 

Edsviken Vattensamverkan, 2020-10-13 

3. Beskrivning av Edsviken Vattensamverkan och översiktliga direktiv för åren 

2021-2024 

4. Kostnadsfördelningsprincip för ingående kommuner, bolag i Edsviken 

Vattensamverkan 

5. Minnesanteckningar styrgruppsmöte Edsviken Vattensamverkan 

6. Missiv-Edsviken 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Registratorn 

Edsviken Vattensamverkan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

Kommunstyrelsens kansli (Troman)  

Berörda personer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 90   Dnr Ten 2020/675  

Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack - motion från Amanda 
Palmstierna (MP) 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över motionen Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack godkänns 

för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
 

 
Ärendet i korthet 

Amanda Palmstierna (MP) föreslår i en motion som remitterats till tekniska nämnden 

att kommunen skyddar Hästa klack med biotopskydd eller en annan långsiktigt 

skyddsform, att kommunen inrättar Ängsjö friluftsområde som naturreservat, samt att 

kommunen för en dialog med häradsallmänningen med syfte att öka den biologiska 

mångfalden på häradsallmänningens marker.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-24 

2. Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack, yttrande över motion från Amanda 

Palmstierna (MP) 

3. Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack – motion från Amanda Palmstierna 

(MP) 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet skickas till  

Registratorn  

Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 91   Dnr Ten 2020/806  

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av 
förtroendevaldas ersättningar och arvoden 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende 

handläggning av förtroendevaldas ersättningar och arvoden godkänns och 

överlämnas som svar till kommunrevisionen. 
 

 
Ärendet i korthet 

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av intern 

kontroll avseende handläggning av förtroendevalds ersättningar och arvoden. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Revisorerna lämnar mot bakgrund av 

granskningen ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare tillgängliggöra 

informationen kring arvoden och ersättningar samt blanketter för de förtroendevalda. 

Tekniska nämnden har nu getts tillfälle att yttra sig över revisionsrapporten.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om 

granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas ersättningar 

och arvoden godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen. 
 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-26  

2. Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 

ersättningar och arvoden – yttrande till kommunrevisionen  

3. Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll avseende handläggning av 

förtroendevaldas ersättningar och arvoden 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 
 

Beslutet ska skickas till  

Registrator 

Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen (för kännedom)   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 92   Dnr Ten 2020/827  

Kompletterande namnsättning av gator i Barkarbystaden 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Gatorna namnsätts till Sveagatan och Båtsmansgatan 
 

 
Ärendet i korthet 

Två gator inom detaljplanerna för Barkarbystaden IV och III är ännu inte namnsatta. 

Gatorna föreslås få namnen Sveagatan respektive Båtsmansgatan. 
 

 
Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 20-11-30 

2. Namnberedningens protokoll 20-11-11 

3. Karta Sveagatan 

4. Karta Båtsmansgatan 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Registrator 

Kart och GIS 

Park och gata  

Projektledning BMF  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Namnberedningen   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 93   Dnr Ten 2020/617 

Upphandling av avfallshämtning av fett, pumpbart matavfall, slam, latrin 
m.m., – beslut om tilldelning  
 
Tekniska nämndens beslut 

1.   

 

    

 

 
Ärendet i korthet 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08 

2. Utvärderingsrapporten för upphandling Ten 2020/617 Avfallshämtning av fett, 

pumpbart matavfall, slam, latrin mm.  

3. Sammanställning  

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med bygg- och 

miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 
Beslutet ska skickas till  

Akten 

VA – och Avfallsavdelningen 

Upphandlingsenheten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 94   Dnr Ten 2020/103  

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Handlingar 
 

Ingen förteckning över delegeringsbeslut finns att redovisa för perioden mellan  

den 4 november till den 1 december 2020 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 
 Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2020-12-17 

 

Justerares sign 

§ 95   Dnr Ten 2020/104  

Skrivelser för kännedom 
 
Tekniska nämndens beslut 

1. Förteckningen noteras med godkännande till protokollet. 

 

 
Handlingar 
1. Förteckning 2020-12-02 

 

 
Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att förteckningen noteras med godkännande till protokollet. 
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p 02     Mål och Budget 2021

Med anledning av att den förespeglade Exploaterings-vinsten uteblir och då alla tidigare prognoser 
slagit fel, konstaterar SD att förlusterna nu kommer att drabba de som redan bor i kommunen med 
ökade avgifter, 36% höjning av vattenavgiften och 30% av den fasta VA-avgiften. 

Detta är bara början på ökande kostnader för exploateringen som drabbar medborgarna. Ökade 
kostnader kommer, med stor säkerhet,  medföra att skatten kommer att höjas. Samtidigt kommer 
räntekostnader och amorteringar på kommunens stigande låneskuld  att drabba all kommunal 
verksamhet och service under lång tid framåt.

Som boende i Järfälla har man ringa nytta av exploateringen, såvida man inte har en välbetald 
anställning i anslutning till byggandet. Det byggs inte för kommunens innevånare, mer trängsel och 
köerna blir allt längre. 

Enligt SCBs data för Järfälla 2019 var inflyttningsnettot
från utlandet 772 personer
från Stockholm 737 personer
till övriga Sverige från Järfälla 279 personer

Den stora invandringen var kalkylerad i Stockholmsöverenskommelsen, men utflyttning till övriga 
Sverige var beräknad bortom 2030. Vi kan nu konstatera att den andelen svensktalande minskar 
snabbt och andelen med utländsk kultur ökar. Denna snabba, av politiker konstruerade, sociala 
folkomflyttning leder till en lista av socioekonomiska problem.

Sverigedemokraterna i Järfälla motsätter sig ytterligare exploatering till dess utvecklingen har 
stabiliserats. Ingångna avtal bör omförhandlas och investeringar för ökad infrastruktur  bör minskas 
till ett minimum. Barkarbystaden risker bli ett nytt segregerat område trots stor andel bostadsrätter.

Det är politikers ansvar att verka för kommunens bästa. Med fortsatt expansion och folkomflyttning
kommer alla negativa konsekvenser att öka. Det är ett stort ansvar. Det blir en stor skuld att fortsätta
den misslyckade politiken utan att ha en övergripande riskanalys eller barnkonsekvensanalys. Den 
tekniska verksamheten är avgörande för den sociala utvecklingen. Det räcker inte med 
övervakningskameror när det skjuts med automatvapen på kommunalhuset.

Mats Nord
Torbjörn Jönsson

Sverigedemokraterna Järfälla



 

 

 

 

 

SÄRSKILT YTTRANDE 

 

ÄRENDE 2 – MÅL OCH BUDGET FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 2021 

 

Tekniska nämnden den 17 december 2020 

 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna konstaterar att budgetförslaget från den borgerliga 

minoriteten hämmar utvecklingen av Järfälla. 

 

Budgetförslaget är på flera sätt ett kraftigt slag mot utvecklingen av kommunen till en 

grönare, renare och mer trivsam plats: 

 

Åtgärder som försvinner med det borgerliga budgetalternativet: 

 

 Gångtrafikanter och cyklister – budgeten för utbyggnad av gång- och cykelvägar 

minskas kraftigt med 3 miljoner trots en ökad efterfrågan på säkra gång- och 

cykelvägar från Järfällaborna. 

 

 Barnfamiljerna i Viksjö – den efterlängtade lekplatsen som var planerad att byggas i 

Viksjö blir nu inte verklighet. 

 

 Finparkerna som skulle byggas i Järfälla försvinner – vilket skapar mötesplatser för 

Järfällaborna att umgås på. 

 

 Cirkulationsplatserna och de utvecklade gång- och cykelstråken på Herrestavägen blir 

nu inte verklighet. Trafiksituationen på vägen kommer att bestå under oöverskådlig 

framtid. 

 

 Trafiksituationen i Barkarbystaden lämnas utan åtgärder trots behov av 

trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

 Vi konstaterar också att budgeten för beläggningsarbeten på vägarna kommer att få 

negativa effekter på de många vägar i kommunen som är i behov av underhåll. 

 

 Vi konstaterar att problematiken med nedskräpning i kommunen fortsatt är stor och i 

behov av åtgärder som lyser med sin frånvaro i budgeten. 

 

 

Emanuel Alvarez, 2:e vice ordförande, Miljöpartiet de gröna 

 

Solveig Byberg, Ledamot, Socialdemokraterna 
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