
Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 

Park och gata Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 
Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2020-04-01 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/80 

Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister, motion från 
Mikael Jämtsved (MP) – yttrande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrande över motionen Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister

godkänds för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden den 27 

januari 2020 föreslagit att kommunen utreder möjligheten till cykelboxar i nära 

anslutning till kommunens pendeltågsstationer. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedriver i dagsläget ett antal projekt med avsikten att 

utöka utbudet av säker och sluten cykelförvaring i kommunen. Detta inkluderar ca 80 

cykelboxar vid Kallhälls pendeltågsstation samt fem cykelboxar vid både 

Jakobsbergs och Barkarbys pendeltågsstation för att sedan utvärdera om ett utökat 

behov finns. Utöver dessa åtgärder planeras ett cykelgarage byggas vid Jakobsbergs 

stations södra uppgång. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen Trygg 

cykelförvaring för trygga Järfällacyklister godkänds för överlämnade till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01

2. Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister – yttrande över motion från

Mikael Jämtsved (MP), 2020-04-01

3. Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister – motion från Mikael Jämtsved

(MP), 2020-01-13

Bakgrund 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 

kommunen inför cykelboxar i anslutning till kommunens pendeltågsstationer. 

Cykelboxarna, dvs. låsbara skåp där cyklister kan förvara sina cyklar över dagen, 

skulle enligt Jämtsved medföra att fler vågar investera i en cykel för pendling och 

därmed inte behöver oroa sig för om cykeln finns kvar vid dagens slut. Tekniska 
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nämnden fick den 27 januari 2020 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

möjligheten till cykelboxar i nära anslutning till kommunens pendeltågsstationer. 

 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedriver i dagsläget ett antal projekt med avsikten att 

utöka utbudet av säker och sluten cykelförvaring i kommunen.  

 
Barnkonsekvensanalys 

En satsning på säkert cyklande gynnar särskilt kommunens barn då cykeln är ett 

färdmedel som möjliggör att barn och unga kan förflytta sig över större områden från 

relativt unga år.  

 
Företagskonsekvensanalys 

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att det är svårt att avgöra hur 

föreslagna åtgärder kan komma att påverka det lokala näringslivet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för planerade åtgärder bekostas inom årlig investeringsbudget 

Cykelinfrastruktur.  
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen Trygg 

cykelförvaring för trygga Järfällacyklister godkänds för överlämnade till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
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