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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 
Sammanträdesdag
2019-12-12 

Tekniska nämnden 

Veddestarummet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00- 19.40
j
Ajournering 19.25 - 19.35 


Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), 

Anne-Marie Holm (L), Svante Hallstedt (M) ersätter Elias Aphram 

(KD), Solveig Byberg (S), Gunriar Eriksson (S), Helena Lindgren (S)

och Mats Nord (SD) ersätter Torbjörn Jönsson (SD).
j
Ej tjänstgörande ersättare: 

Jonna Karlsson (M), Esa Tuuri (L), Christopher Lindvall (S) och

Mai-iana Arntsen (S)
j

Tjänstepersoner:

Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, avdelningschef kvalitet

och verksamhetsstöd Eva Assarsson, avdelningschef park och gata

Hans Enelius, avdelningschefBmfVeddesta Mattias Larsson, 

avdelningschef ekonomi Maria Lundholm §§ 97-108, avdelningschef

VA och avfall Jan Kettisen, §§ 97-103, planchef Malin Danielsson

§§ 97-99, avfallshandläggare Lisa Ängquist§§ 97-103, 

avfallshandläggare Michael J angenfalk§ § 97-103, avfallshandläggare

Agnes Sörliden §§ 97-103, miljq- och kvalitetssamordnare Agneta

Dahlgren § § 97-103 och nämndsekreterare Anna Skrifvars
j

Emanuel Alvarez (MP)
j

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 16 december 2019 kl. 8.15
j

Sekreterare Paragrafer 97 - 111

Ordförande 

Justerande 
Emanuel Alvarez (MP) 

-

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-12-12 är justerat och finns registratorn för
tekniska nämnden på bygg- och miljöförvaltningen. 

Anna Sid ;;/  

I Detta anslag sätts upp I Anslaget tas ned 

http:18.00-19.40


Sida Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 
Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 97 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

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

protokoll måndagen den25 november 2019, kl. 8.15. 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstat~rar att_ Emanuel Alv<!rez (M_P) utse§ att till_~ammans m~d 
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 16 december 2019, kl. 8.15 på 
sekreterarens tjänsterum. 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 98 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: l. 

Klima:t- ,och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 -yttrande 
till kommunstyrelsens utskott för miljö- och social hållbarhet behandlas som 
ärende 5 

Tilläggsärende enligt initiativrätten: 
"V rui är dagvattnet på väg" behandlas som ärende 11 

Tekniska nämndens behandling~~ _ 

Lämnade förslag 

Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår att ärende 7. Klimat- och energiplan för Järfälla 
kommun och dess bolag 2020-2024 - yttrande till kommunstyrelsens utskott för 
miljö- och social hållbarhet behandlas som ärende 5 på föredragningslistan. 

Emanuel Alvru·ez (MP) föreslår att ärendet " V rui är dagvattnet på väg" läggs till på 
föredragningslistan som ärende 11. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs utifrån ovanstående ändring 
samt med ett tilläggsärenden enligt initiativrätten. 

~~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

I ' 

' --~ 

§ 99 Dnr Ten 2019/13 
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen 

1. Förvaltningens roll i framtagandet av detaljplaner samt processen fram till 
antagande av detaljplan i kommunfullmäktige .. 
- muntlig information av planchef Malin Danielsson 

2. Redogörelse för det pågående arbetet i Kallhälls centrnm samt vid stationen 
- muntlig info1mation av avdelningschef park och gata Hans Enelius 

I', 

Justerares sign 

~ /ij~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

BESLUTSÄRENDEN 

§ 100 Dm Ten 2019/244 
Mål och budget 2020 för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 1 

1. Mål och budget 2020 för tekniska nämnden godkänns 
2. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion godkänns 
3. Intemkontrollplan för tekniska nämnden 2020 godkänns 

Protokollsanteckning 

Emanuel Alvarez (MP) och Solveig Byberg (S) meddelar att miljöpartiet och 
socialdemokraterna inte deltar i beslutet - bilaga 1 

- Ärenäet i korthet~ 

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 en budget som anger uppdrag och 
förutsättningar för 2020 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med 
utgångspunkt i den beslutade budgeten tagit fram ett förslag till budgetdokument för 
2020 för tekniska nämnden. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-02 
2. Mål och budget 2020 för tekniska nämnden 
3. Bilaga 1. Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion 
4. Bilaga 2. Intemkontrollplan 2020 för tekniska nämnden 
5. Bilaga 3. Bmf:s miljömål 2017-2021 med handlingsplan 
6. Bilaga 4. Arbetsmiljöplan 2019-2020 för bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 101 Dnr Ten 2019/726 
Utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Järfälla 
kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Förslag'till reviderade avfallsföreskrifter med bilagor sänds ut för samråd 
2. Förslag:till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun ställs ut för granskning i minst 

fyra veckor 

Ärendet i korthet 

Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde .i kraft den 1 januari 2018. 
Förändringar gällande ändringar av hämtningsintervall, där Järfälla frångår 
behovshämtning och inför fasta hämtningsintervall, samt andra förändringar inom 
avfallsområdet medför behov av revidering. Bygg- och miljöförvaltningen har tagit 

- ~ fram-ett-förslag-till nya avfallsföreskrifter som föreslås sändas-ut för samråd-samt -
ställas ut. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26 
2. Utställningsförslag till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020 
3. Utställningsförslag till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020 bilaga 1 
4. Utställningsförslag till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020 bilaga 2 
5. Förslag till nya föreskrifter med ändringsmarkerad text 
6. Förslag till nya föreskrifter med ändringsmarkerad text bilaga 1 
7. Förslag till nya föreskrifter med ändringsmarkerad text bilaga 2 
8. Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2017-12-18 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

. ! 
I 

I ' 

Justerares sign 

§ 102 Dnr Ten 2019/772 
Utställning av förslag till gemensam avfallsplan 2021-2032 för 
kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föreslag till gemensam avfallsplan 2021-20~2 för SÖRAB-regionen sänds ut för 
samråd 

2. Förslag till gemensam avfallsplan 2021-2032 ställs ut för granskning i minst fyra 
veckor, i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Utställningen sker någon gång 
mellan januari och mars 2020. 

Ärendet i korthet 

I enlighet med miljöbalken är kommunen skyldig att upprätta en avfallsplan. Den 
- nuvarande avfallsplanen-upphör att gälla sista december 2020;-Järfälla-kommun har i--- ~~

samarbete med SÖRAB samt ägarkommunerna Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tagit fram förslag på en ny 
gemensam avfallsplan för perioden 2021-2032. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förslaget till gemensam avfallsplan 2021-
2032 sänds ut på samråd samt ställs ut för granskning under minst fyra veckor någon 
gång mellanjanuari och mars 202·0. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-18 
2. Utställningsförslag till Avfallsplan 2021-2032: Bakgrundsdokument 
3. Utställningsförslag till A vfallsplan 2021-2032: Måldokument 
4. Utställningsförslag 2021-2032: Periodmålsdokument 
5. Utställningsförslag till Avfallsplan 2021-2032: Bilagor 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

~ /#e-
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 103 Dnr Ten 2019/767 
Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 
- yttrande till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-
2024 godkänns och överlämnas som svar till kommunstyrelsens utskott för miljö 
och social hållbarhet 

Särskilt yttrande 

MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 2 

- Ärendet-i korthet -

Tekniska nämnden har remitterats ett förslag till en klimat- och energiplan för Järfälla 
kommun och dess bolag 2020-2024 från kommunstyrelsens utskott för miljö och 
social hållbarhet. Syftet med planen är att fungera som ett övergripande styrdokument 
för Järfälla kommun och dess bolag inom kommunens miljömål Minskad 
klimatpåverkan. Vidare är tanken att planen ska komplettera och konkretisera de 
övergripande målen inom ovan nämnda miljömål. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrande över klimat- och energiplan för 
Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 godkänns och överlämnas som svar till 
kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-25 
2. Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 - yttrande 

till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet, 2019-11-25 
3. Missiv -Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 

till nämnder och bolag 
4. Remissversion av Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 

2020-2024 
5. Åtgärdsbilaga till Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 

2020-2024 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 104 Dm Ten 2019/722 
Granskning av beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar -
yttrande till kommunrevisionen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över revisionsrapport "Granskning av beslut och genomförande av 
anläggningsinvesteringar" godkänns och översänds som svar ti,11 
kommunrevisionen. 

Ärendet i korthet 

Kommumevisionen har genomfö1t en granskning av kommunens process gällande 
beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar. 

Revisionens-sammanfattande bedömning är att kommunens-övergripande process-för 
planering, beslut och genomförande av större investeringar i infrastruktur endast 
delvis är ändamålsenligt utformad. De nya styrregler som bl.a. omfattar investeringar 
och beslutsordning och som nyligen beslutats och som gäller från och med 2020 kan 
komma att bidra till en tydligare och mer ändamålsenlig process. Granskningen visar 
enligt revisionen att det finns oklarheter gällande beslut och budget och att behov 

(' : I 

föreligger. (:IV att stärka investeringsprocessen i dessa delar. Revisiopen har också 
noterat ett behov av enhetliga mallar för kalkyler,' uppföljningar o~h slutredovisningar. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapp01ten 
"Granskning av beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar" godkänns och 
översänds som svar till kommunrevisionen. 

Handlingar 
1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2 Granskning av beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar - yttrande 

till kommumevisionen 
3 Missiv - Granskning av beslut och genomförande av anläggningsinvesteringar 
4 Revisionsrapp01t - Granskning av beslut och genomförande av 

anläggningsinvesteringar 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgåni 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

~ ~~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

§ 105 Dnr Ten 2019/723 
Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större 
anläggningsprojekt - yttrande till kommunrevisionen 

Tekniska nämndens beslut 
1 

1 1. Yttrande över granskningsrappmt "Granskhing av påverkan för allmänhet och 
\ :,. affärsidkare vid större anläggningsprojekt'1 godkänns och överlämnas som svar till 

' I 

Justerares sign 

kommunrevisionen. ., 

Ärendet i korthet 

Kommunrevisionen har genomfö1t en granskning av hur kommunen förebygger och 
minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid genomförande av 
stöne investeringsprojekt och ombyggnationer. 

Revisionens sammanfattande bedömning är-att kommunens process-för förebyggande----
och minimerande av negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare endast delvis är 
ändamålsenlig. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet till kommunrevisionen gällande 
granskningsrapporten "Granskning av påverkan ·för allmänhet och affärsidkare vid 
större anläggningsprojekt" godkänns och över!'ämnas som svar till kommunrevisionen .. 

) 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid stö1Te 

anläggningsprojekt-yttrande till kommunrevisionen 
3. Missiv - Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid stö1Te 

anläggningsproj ekt 
4. Revisionsrapport- Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid 

stöne anläggningsprojekt 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

Justerares sign 

§ 106 DnrTen2019/773 
Komplettering av namnsättning i Barkarbystaden IV 

Tekniska nämndens beslut 

1. Den östra delen av Flygfältsplatsen ges namnet Kårplatsen. Platsbildningen vid 
Hässlögatan, Flygfältsvägen· och Barkarbyvägen ges namnet Hässlöplatsen. 

Ärendet i korthet 

Förändringar i utformningen av platser i detaljplaneområdet för Barkarbystaden IV 
har gjmi att den tidigare namnsättningen behöver kompletteras med två namn. 

Namnberedningen föreslår att den östra delen av Flygfältsplatsen ges-namnet 
Kårplatsen. Platsbildningen vid Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen ges 
namnet Hässlöplatsen. 

Handlingar 
1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-11-25 
2. Namnberedningens protokoll 2019-11-14 
3. Kaiia över området 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt namnberedningens 
förslag till beslut. 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

§ 107 Dm Ten 2019/774 
Namnsättning i centrala Veddesta - Veddesta I, Il och 111 

Tekniska nämndens beslut 

1. Gatorna i Veddesta får namnen Lokförargatan, Stinsgatan, Banmästargatan, Tåg
mästargatan, Banvaktsgatan, Grindvaktsgatan, Veddestastråket, Bäckparksgatan, 
Konduktörsgatan, Rälsgatan, Rälsläggargatan, Rallargatan och Spårgatan. Två 
gator belägna på kvaiiersmark får namnen Lokförargränd och Äggelundagränd. 
Namnen Veddstavägen och Äggelundavägen'-behålls men vägarna får delvis nya 
sträckningar. 

2. Torgen får namnen Brotorget, Veddesta torg och Stinstorget. Parkerna får namnen 
Äggelundaparken, Stinsparken och Bäckparken. 

Ärendet i korthet 
~~ 

Justerares sign 

Namnberedningen har tagit fram förslag till namnsättning av gator, torg och parker för 
den centrala delen av Veddesta. Namngruppsområdet är järnvägs- och 
kollektivtrafiktermer. 

Handling.ar 
1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-11-25 
2. Namnberedningens protokoll 2019-11-14 
3. Kaiia över området 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt namnberedningens 
förslag till beslut. 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

§ 108 Dnr Ten 2019/709 
Revidering av datum för tekniska nämndens sammanträde i maj 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Följande ändring fastställs för tekniska nämndens majsammanträde 2020: 
'! 20 maj (onsdag) ändras till 19 maj (tisdag) 2020 
, I il~ 

Justerares sign 

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden beslutade i november om 2020 års sammanträdesdagar. Då 
majsammanträdet infaller på dag före röd dag föreslår bygg- och miljöförvaltningen 
att datumet ändrads från 20 maj till 25 maj 2020. 

Handlingar 
_ l, Bygg.,_ och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019,J 2=04 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Ordföranden, Marcus Gry (M), föreslår att förvaltnings förslag justeras så att 
' I 

sammanträdet sker den 19 maj istället för nämndens tidigare beslut där 20 maj 
I 

fastställdes. 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut utifrån de justeringar som lämnats. 

~-
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-12-12 

§ 109 DmTen2019/817 
Vart är dagvattnet på väg - ärende enligt initiativrätten 

Tekniska nämndens beslut 

1. Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att under kommande nämnd redogöra 
muntligt för hur förvaltningen arbetar med dagvattenhantering - · ' 

·! 

Handlingar 
1. Förslagsskrivelse enligt initiativrätt 2019-12-12 från MP och S - bilaga 3 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

_MP_och_S, genom Emanuel Alvarez (ME-), _yrkar i_enlighet med_sitt.ärende_enligt __ _ 
initiativrätten att tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i 
uppdrag: 

• att utreda konsekvenserna av nuvarande dagvattenhantering på den aktuella 
platsen (Viksjöleden) och ge förslag på eventuella åtgärder 

• att inventera platser i·kommunen där det finns risk för att dagvattnet rinner ner i 
Mä)aren och ge för~fag på åtgärder. ; i 

i l ~ 

Ajournering 19. 2 5 - 19. 3 5 

Alliansen, genom Marcus Gry (M), yrkar avslag till MP och S:s förslag enligt 
initiativrätten och föreslår istället att bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att 
under kommande nämnd redogöra muntligt för dagvattenhantering och hur 
förvaltningen arbetar med detta. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer MP och S:s förslag mot Alliansens förslag och konstaterar att 
nämnden beslutar enligt Alliansens förslag till beslut. 

Joste~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

ÖVRIGA RAPPORTER OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

§ 110 DnrTen2019/14 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska. nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över delegeringsbeslut till handlingarna. 

Justerares sign 

Handlingar 
1. Fö1ieckning 2019-11-29 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

- Ordföranden Ronstaterar att redov1snmgen av fattaae aelegenngsoeslut enhgt 
förteckning 2019-11-29 godkänns och läggs till handlingarna. 

i' 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-12-12 

§ 111 Dnr Ten 2019/15 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom till 
handlingarna. ' 

Handlingar 
1. Förteckning 2019-11-29 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Sida 

16 (16) 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden 'lägger skrivelser för kännedom enligt 
- föfteclming2019:11-2rtillliandlingama. - ---- - - ----

Justerares sign 
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§ \(::C) 

djöparti t 
de gröna So c i.a Ide mok rate ma 

Tekniska nämnden den 12 december 2019 

Ärende 2 - Mål och budget 2020 för tekniska nämden 

Yrkande 

Deltar ej i beslut. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har vid kommunfullmäktige i juni 
gemensamt föreslagit Mål och budget för 2020. I kommunstyrelsen den 11 november föreslog den 
rödgröna oppositionen att överskottsmålet på 0,5 % ersätts med ett balansmål för att förstärka 
budgeten med 20 miljoner kronor. De frigjorda medlen fördelas för att finansiera 
omställningskostnader i samband med skolans omorganisation, dels till förstärkning inom 
äldreomsorgen för att undvika stora avgiftshöjningar och dels till kommunstyrelsens förfogande för 
att finansiera förstärkning av insatser som bidrar till att behovet av försörjningsstöd ej ökar. Eftersom 
båda förslag i ovan text röstades ner väljer vi att inte delta i beslutet. 

Emanuel Alvarez (MP) 2:e vice ordförande tekniska nämnden 

Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna 
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miljö artiet de gröna Q) ,, 

Tekniska nämnden den 12 september 2019 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Soc ia !demokraterna 

Ärende 7. Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 -
yttrande till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 

Vi konstaterar att Alliansens ambitioner på klimat- och miljöområdet är ytterst låga och att 
utvecklingen inom klimat- och miljöområdet sker oacceptabelt långsamt trots att världen 
enbart har cirka 10 år på sig att ställa om för att inte nå oåterkalleliga tröskeleffekter med 
förödande effekter på vårt klimat och vårt ekosystem. 

10-talet ser ut att bli det va1maste årtiondet som någonsin uppmätts. Under föregående 
sommar drabbades Sverige och Järfälla av en intensiv värmebölja med flera veckor av 
dagstemperaturer på över 30 grader som plågade både Järfällabor-inte minst äldre-och djur. 

Vi kan särskilt konstatera att Alliansen saknar svar på viktiga avgörande framtidsfrågor: 

• Hållbara transpo11er för människor och gods genom en politik som cementerar 
bilberoendet, inte minst i kommunens glesare delar. 

• Att för långsamt vilja ställa om kommunens drift till att drivas på förnybar energi. 

• För låga ambitioner för att utveckla möjligheten för Järfällaborna att använda cykeln 
som transp01tmedel. 

• Att bygga bostäder i icke kollektivtrafiknära lägen samt minska antalet bostäder i de 
faldiskt kollektivtrajih1ära lägena . 

• Att förhala implementeringen av kommunens insamling av matavfall ( en viktig resurs 
för att framställa biogas) från medborgarna med upp till tre år. 

Sammantaget kan vi konstatera att klimat- och energiplanen i princip innehåller åtgärder som 
finns i sedan tidigare beslutade dokument och strategier. Inte minst av den föregående 
majoriteten. 

Emanuel Alvarez (MP) 2:e vice ordförande tekniska nämnden 

Solveig Byberg (S) grnppledare Socialdemokraterna 



miljöpartiet de gröna Q 

c,lei.e11v1ber 
Tekniska nämnden den 12 ~-2019 

INITIA TIVÄRENDE - V ART ÄR DAGV ATTNET PÅ V ÄG? 

Soc ia !demokraterna 

Utredning av dagvattenhanteringen på Ynglingavägen under Viksjöleden 

Ett stenkast från Tekniska nämndens sammanträdesrum där Ynglingavägen löper under 
Viksjöleden går denna installation att skåda. 

Dagvattnet från Viksjöleden innehållandes allehanda gummipartiklar och tungmetaller från 
den intensivt trafikerade Viksjöleden rinner ut rakt på grönytoma. 

V i föreslår därför att: 

• Tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av nuvarande dagvattenhantering på den aktuella platsen och ger 
förslag på eventuella åtgärder. 

• Att tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningens direktör i uppdrag att 
inventera platser i kommunen där det finns risk för att dagvattnet rinner ner i Målaren 
och ge förslag på åtgärder. 

Emanuel Alvarez (MP) 2:e vice ordförande tekniska nämnden 
Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna 




