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Ten 2019/127 

Bilaga 2 - Uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018 som 
avslutas 

Datum 2017-12-14, Dnr Ten 2017/408 - § 78 
 

Ärende Handlingsplan för tekniska nämndens åtaganden i demokratiplan för Järfälla 
 

Beslut Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

hur Demokratiplan för Järfälla kommun ska genomföras på bygg- och 

miljöförvaltningen, senast ett halvår efter att ”Demokratiplan för Järfälla kommun” 

är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

Ärendet i korthet En demokratiplan för Järfälla kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2017-02-13. Tekniska nämnden gav i uppdrag till bygg- och 

miljöförvaltningen att ta fram en handlingsplan som beskriver hur nämndens 

åtaganden enligt planen ska behandlas. En handlingsplan togs fram för 

förvaltningens demokratiarbete som föreslås återrapporteras samt revideras vid 

tekniska nämndens februarisammanträde varje år. 
 

Anledning Uppdraget avslutas då bygg- och miljöförvaltningen redan årligen 

rapporterar till kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen inom vilka områden 

förvaltningen arbetat med demokratifrågor. Kultur-, demokrati- och 

fritidsförvaltningen sammanställer sedan samtliga förvaltningars demokratiarbete till 

en rapport för återrapportering.  

 

 

Datum 2018-03-22, Dnr Ten 2017/766 - § 29 
 

Ärende Införandet av miljörobot i Järfälla – ärende enligt initiativrätt  
 

Beslut Bygg- och miljöförvaltningen uppdras att beakta frågan om införandet av en 

miljörobot i budgeten för 2019. 
 

Ärendet i korthet Björn Falkeblad (M) har enligt initiativrätten yrkat att bygg- och 

miljöförvaltningen ska utreda möjligheten för införande av miljörobot i Järfälla 

kommun för inlämning av farligt avfall. Tekniska nämnden har lämnat ärendet till 

förvaltningen för beredning.   
 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förstudien godkänns och att förvaltningen 

får uppdraget att ta med frågan i arbetet med att ta fram ett underlag för kommande 

års budget. 
 

Anledning: Uppdraget avslutats då arbetet med Mål och budget för tekniska 

nämnden 2019 redan är genomfört och beslutat i tekniska nämnden.  
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Datum 2018-05-17, Dnr Ten 2017/405 - § 42 
 

Ärende Livscykelanalys för minskad klimatpåverkan och anläggningar – 

återrapportering av uppdrag.  
 

Beslut Erfarenheter av att bygga med trästomme ska följas upp och rapporteras till 

nämnden senast i verksamhetsberättelsen för 2018. 
 

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.  
 

Anledning: Uppdraget avslutats då arbetet med verksamhetsberättelsen och 

årsbokslut 2018 redan är genomfört och beslutat i tekniska nämnden.  

 

Datum 2018-06-20, Dnr Ten 2016/430 - § 62 
 

Ärende Grönstrukturen – uppdatering av grönplanen är på förslag 
 

Beslut Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att efter samråd med barn- och 

ungdomsdirektören identifiera lämpliga skolskogar i anslutning till framtida 

planerade skolor.   
 

Ärendet i korthet Grönplanen behövde uppdateras bl.a. på grund av förändringar i 

EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtaganden och ny 

kunskap om till exempel ekosystemtjänster. I grönstrukturplan beskrivs befintlig 

situation samt förslag på reviderad grönmodell. Vidare redogörs för en framtidsbild 

samt vägledning för att nå framtidsbilden.  
 

Anledning: Uppdraget avslutats då arbetet med att identifiera lämpliga skolskogar i 

anslutning till framtida planerade skolor redan följer den ordinarie 

lokalförsörjningsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 


