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§ 18 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

l. 	 Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den25mars 2019, kl. 8.15. 

Behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den25mars 2019, kl. 8.15 på 
sekreterarens tjänsterum. 

§ 19 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

l. 	Föredragningslistan fastställs med följande tillägg 
Infmmationspunkt: 
"Ekonomisk månadsuppföljning per februari 20 19" 

Tilläggsärende enligt initiativrätten: 

"Utreda och lämna förslag på fler besökstillfållen för lärfållas mobila 

återvinningscentral i kommundelama i kombination med utökade 

infotmationsinsatser'' 


Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 
Johan Bergman, förvaltningsdirektör, föreslår att det läggs till en infmmationspunkt 
om månaduppföljning per februari 2019. 

Emanuel Alvarez (MP) föreslår att ärendet" Utreda och lämna förslag på fler 
besökstillfållen för lärfållas mobila återvinningscentral i kommundelama i 
kombination med utökade informationsinsatser" läggs till i ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med tillägg av en 
informationspunkt samt ett tilläggsärenden enligt initiativrätten. 

§ 20 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

Ärendet i korthet 

l. 	Bitr. projektchef Barkarbystaden Elisabet Stuart informerar om Veddestabron 
aktörer och tidsplaner. 

2. 	 Hans Enelius informerar om övergångsställe vid Görvälns griftegård. 

Justerares sign 
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§ 22 	 Dm Ten 20191127 
Hantering av uppdrag från tekniska nämnden till bygg- och 
miljöförvaltningen under mandatperioden 2015-2018, återrapportering 

Tekniska nämndens beslut 

l. 	 Uppdrag beslutade av tekniska nämnden under mandatperioden 2015-2018 
återaktualiseras enligt bilaga l. 

2. 	 Uppdrag beslutade av tekniska nämnden under mandatperioden 2015-2018 
avslutas enligt bilaga 2. 

Reservationer 

MP och S reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet i korthet 

I samband med att Mål och budget 2019-2021 fastställdes i kommunfullmäktige i 
december 2018 uppdrogs samtliga nämnder att i förekommande fall återaktualisera de 
initierade uppdrag som nämnden tilldelat förvaltningarna under mandatperioden 2015
2018, för att avgöra vilka som fmisättningsvis ska bedrivas eller avslutas. 
Förvaltningen har gått igenom de uppdrag som beslutats av tekniska nämnden under 
f"ciregående mandatperiod. I bilaga l föreslår förvaltningen vilka uppdrag som ska 
återaktualiseras och i bilaga 2 föreslås de uppdrag som ska avslutas. 

Handlingar 
l. 	Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-05 
2. 	 Bilaga l - Återaktualisera uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018 
3. 	 Bilaga 2- Avsluta uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Emanuel Alvarez (MP) yrkar å MP och S:s vägnar bifall till att uppdragen "Införandet 
av miljörobot i Järfälla- ärende enligt initiativrätt" och "Bygg- och miljödirektören 
ges i uppdrag att efter samråd med barn- och ungdomsdirektören identifiera lämpliga 
skolskogar i anslutning till framtida planerade skolor" i bilaga 2 återaktualiseras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Emanuel Alvarez (MP) förslag och 
konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

§ 23 	 Dm Ten 2019/130 
Namnsättning av gator, torg och parker i Barkarbystaden III 

Tekniska nämndens beslut 

l. 	 Namnsättningen av Malajgatan i Barkarbystaden åtenemitteras till 
namnberedningen, då gatunamnet kan uppfattas som nedsättande. 

2. 	 Gatorna i Barkarbystaden ges namn enligt följande: 
I området norr om Barkarbyvägen ges de nya gatorna namnen Ålsta alle, 

Justerares sign 
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