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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/77  

Ett litterärt Järfälla, motion från Mikael Jämtsved (MP) – yttrande till 
kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrandet över motionen Ett litterärt Järfälla godkänns för överlämnande till

kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet 

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

föreslagit att kommunen utreder och föreslår platser i för bokbyteskiosker i Järfälla. 

Motionären lyfter, bland annat Los Angeles som inspiration, att små kiosker fyllda 

med böcker finns uppställda vid tågstationer samt torg. Dessa fylls sedan på med 

böcker av det lokala samhället och communityn. Små bokkiosker är något 

motionären tror kan bidra till ett ökat intresse för litteratur för Järfällaborna.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-03

2. Ett litterärt Järfälla – yttrande över motion från Mikael Jämtsved (MP)

3. Ett litterärt Järfälla – motion från Mikael Jämtsved (MP)

Bakgrund 

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

föreslagit att kommunen utreder och föreslår platser i för bokbyteskiosker i Järfälla. 

Motionären lyfter, bland annat Los Angeles som inspiration, att små kiosker fyllda 

med böcker finns uppställda vid tågstationer samt torg. Dessa fylls sedan på med 

böcker av det lokala samhället och communityn. Små bokkiosker är något 

motionären tror kan bidra till ett ökat intresse för litteratur för Järfällaborna.  
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Analys 

I yttrandet lyfts det bland annat fram att dessa bokkiosker bör placeras på platser där 

det rör sig mycket människor, förslagsvis vid tågstationer och andra 

kollektivstrafiknoder 

 
Barnkonsekvensanalys 

Med utgångspunkt från ett barn- och ungdomsperspektiv påverkas inte dessa av 

beslutsförslaget, då detta inte innebär ett slutligt ställningstagande för motionen. 

Dock är frågan om förvaltningens arbete för en minskad klimatpåverkan ytterst 

viktig för kommande generationer, varför förvaltningen också arbetar med att 

genomföra barnkonsekvensanalyser i de fall barns synpunkter är viktiga att inhämta. 

 

 
Företagskonsekvensanalys 

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

ärende kan komma att påverka det lokala näringslivet. 

 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser. 
 
 

Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen Ett litterärt Järfälla 

godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
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