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Tekniska nämnden

Ten 2019/127
Bilaga 1 - Uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018
Datum 2018-02-22, Dnr Ten 2017/755
Ärende Genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri
2018-2025
Beslut Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att inventera och föreslå
verksamhetsnära platser för att bygga ut en intern laddinfrastruktur för kommunens
egen fordonsflotta.
Ärendet i korthet Kommunfullmäktige gav 2017-11-06 tekniska nämnden i uppdrag
att ta fram en tidsatt genomförandeplan för att göra Järfälla fordonsflotta fossilfri.
Den drivmedelstrappa som kommunen kommer att basera sina framtida
fordonsinvesteringar på presenteras i genomförandeplanen. Vidare ges en
nulägesbild och den kommande utvecklingen kring kommunens fordonspark fram till
2025 beskrivs översiktligt. Genomförandeplanen ger även exempel på konkreta
satsningar som kommunen planerar att genomföra för att nå målen.
Anledning Arbetet med att inventera och föreslå verksamhetsnära platser för att
bygga ut en intern laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta
återaktualiseras. Bygg- och miljöförvaltningen har beviljats statsbidrag genom
Klimatklivet på totalt 0,5 miljon kr till att finansiera utbyggnaden av icke-publika
laddstolpar avsedda för den kommunala fordonsflottan.

Datum 2018-06-20, Dnr Ten 2017/217 - § 68
Ärende Uppföljning av tekniska nämndens åtagande i Järfällas näringslivsstrategi
Beslut Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att få igenom förvaltningens
arbetssätt för att informera och underlätta för näringslivet i samband med störningar
som relaterar till pågående samhällsbyggnadsinsatser
Ärendet i korthet Tekniska nämnden antog 2017-09-21 Handlingsplan för tekniska
nämndens åtaganden i Järfälla kommuns näringslivsstrategi 2017-2020. Bygg- och
miljöförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka på
vilka sätt som förvaltningen kan minimera de störningar som samhällsbyggnadsinsatser medför på det lokala näringslivet. De åtagandena som återstår att fullfölja
kommer att redovisas i samband med att det uppdraget redovisas.
Anledning En revidering av Järfällas näringslivsstrategi kommer att genomföras
under 2019. Till dessa att den reviderade strategin är beslutad och antagen av
kommunfullmäktige kommer uppföljning av tekniska nämndens åtagande i Järfällas
näringslivsstrategi att återrapporteras enligt tidigare beslut.
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