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Sammanträdesdag

2019-05 09

Nämnd e. dyl.

Tekniska nämnden

Plats och tid

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
kl. 18.00 20.15

Beslutande

Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Christopher Lindvall (S) ersätter
Emanuel Alvarez (MP) §§ 36 37, Emanuel Alvarez§§ 38-43, Anne
Marie Holm (L), Elias Aphram (KD)§§ 36 37, Andre Watanabe (M)
ersätter Elias Aphram (KO)§§ 38-43, Solveig Byberg (S), Gunnar
Eriksson (S), Helena Lindgren (S) och Torbjörn Jönsson (SO).

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Andre Watanabe (M)§ § 36-3 7, Jonna
Karlsson (M), Esa Tuuri (L), Christopher Lindvall (S)§§ 38-43,
Mariana Arntsen (S) och Mats Nord (SO).
Bygg- och miljödi.rektör Johan Bergman, avdelningschef
projektledning Nina Karlsson, t.f. avdelningschef kvalitet och
verksamhetsstöd Jan Hellström, avdelningschef ekonomi Maria
Lundholm§§ 38 39, avdelningschef park och gata Hans Enelius,
avdelningschef VA och avfall Jan Kettisen, avdelningschef fastighet
Roland Eriksson, avdelningschef Bmf Veddesta Mattias Larsson,
trafikplanerare Niklas Nordström§§ 38-40 och nämndsekreterare
Anna Skrifvars.

Justerare

Emanuel Alvarez (MP)

Justeringens plats och tid

Sekreterarens tjänsterum, måndage . den 13 maj 201 9 kl. 8.15.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

36 - 43

Ordförande

Justerande

Emanuel AJyarez (MP)
ANSLAG

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-05-09 är justerat och finns på hos
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen.

Detta anslag sätts upp

Anslaget tas ned
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2019-05-09

§ 36
Fastställande av föredragningslistan
Tekniska nämndens beslut

1. Föredragningslistan fastställs.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs

§ 37
Dm Ten 2019/13
Information och rapporter från bygg- och miljöförvaltningen
1. Utbyggnad av VA i Lund/Uddnäs och Ängsjö
- muntlig info1mation av Jan Kettisen
2. Upphandling av entreprenör för hämtning av hushållsavfall
- muntlig information av Jan Kettisen
3. Tillfälliga bosättningar i kommunen
- muntlig inf01mation av Mattias Larsson
4. MMiB (Modem Mobilitet i Barkarbystaden) och införandet av MaaS (Mobility as
a Service), olika former av färdmedel i en mobilitetstjänst
- muntlig information av Hans Enelius

§ 38
Justering
Tekniska nämndens beslut

1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll måndagen den 13 maj 2019, kl. 8.15.
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med
ordförandenjustera dagens protokoll måndagen den 13 maj 2019, kl. 8.15 på
sekreterarens tj änsternm.

§ 39
Dnr Ten 2019/244
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020
Tekniska nämndens beslut

1. Förslaget till budgetförutsättningar 2020 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen

~qs
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2019-05-09

Tekniska nämnden

Protokollsanteckning
Emanuel Alvarez (MP) och Solveig Byberg (S) meddelar att Miljöpartiet och
Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har i januari 2019 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för
perioden 2020-2021. Nämnderna fick då uppdraget att lämna en kortfattad
beskrivning och analys av sina fömtsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska
omfatta mål och risker, nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en
framåtblick.
Handlingar

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-15
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020
Bilaga 1- Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion 2020
Bilaga 2 - Förslag till driftbudget 2020
Bilaga 3 - Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram
Bilaga 4 - Förslag till fleråriga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023
Bilaga 5 - Förslag till årliga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023
Bilaga 6 - Förslag till fastighetsinvesteringar 2020, plan 2021-2023
Bilaga 7 -Aktuella mål- och styrdokument inom tekniska nämndens
ansvarsområde

Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut med den redaktionella ändringen i underlaget som framförts för
nämnden vid sammanträdet.

§ 40
Dnr Ten 2019/160
Trafikförändringar inför tidtabellsskifte i december 2019 (T20)
- yttrande till Region Stockholm
Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till Region Stockholm som
Järfälla kommuns svar på remissen
2. Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att, utöver det som står i yttrandet över
trafikförändringarna, föra en dialog med Region Stockholm om att införa ett
försök med flexibla nattstopp i Järfälla kommun.

Särskilt yttrande
S och MP anmäler särskilt yttrande, bilaga 1.
Ärendet i korthet

Trafikförvaltningen vid Region Stockholm tar årligen fram förslag till
trafikförändringar i kollektivtrafiken vad det gäller nya linjer, linj estTäckningar,
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tmtätheter och trafikeringstider. Remissen avser trafikeringsåret 2020 med trafikstart i
december 2019.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-17
2. Trafikförändringar inför tidtabellsskifte i december 2019 (T20) - yttrande till
Region Stockholm
3. Bilaga 1 - Närbusslinje i Kallhäll
4. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20)
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
Alliansen, genom Marcus Gry (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande - Bygg- och miljödirektören ges i uppdrag att, utöver det som
står i yttrandet över trafikförändringarna, föra en dialog med Region Stockholm om att
införa ett försök med flexibla nattstopp i Järfälla kommun.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
med alliansens tilläggsyrkande.

§ 41
Dnr Ten 2017/217
Uppföljning av förvaltningens arbetssätt att informera näringslivet vid
pågående byggnationer samt återrapportering av tekniska nämndens
åtaganden i Järfällas näringslivsstrategi
Tekniska nämndens beslut

1. Bygg- och miljöförvaltningens arbetssätt att informera för att underlätta för
näringslivet i samband med störningar som relaterar till pågående
samhällsbyggnadsinsatser godkänns.
2. Åte1rnpporteringen av tekniska nämndens resterande åtaganden i Järfällas
näringslivsstrategi godkänns.
Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att anta Järfälla kommuns
näringslivsstrategi 2017-2020 och samtliga nämnder gavs i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för respektive nämnds åtagande i strategin. I samband med
åte1rnpportering av tekniska nämndens åtaganden i näringslivsstrategin i juni 2018,
fick förvaltningen i uppdrag att undersöka på vilka sätt förvaltningen kan minimera de
störningar som samhällsbyggnadsinsatser medför på det lokala näringslivet.
Bygg- och miljöförvaltningens föreslår att telmiska nämnden godkänner
förvaltningens arbetssätt att info1mera för att underlätta för näringslivet i samband
med störningar som relaterar till pågående samhällsbyggnadsinsatser samt att
återrapporteringen av de resterande åtagandena i näringslivsstrategin godkänns.
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Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
2. Handlingsplan för tekniska nämndens åtaganden i Järfälla kommuns
näringslivsstrategi 2017-2020
Tekniska nämndens behandling

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

§ 42
Dnr Ten 2019/14
Redovisning av delegeringsbeslut
Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna.
Handlingar

1. Förteckning 2019-04-25
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegerings beslut enligt
förteckning 2019-04-25 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43
Skrivelser för kännedom

Dm Ten 2019/15

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna
Handlingar

1. Förteckning 2019-04-25
Tekniska nämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt
förteckning 2019-04-25 till handlingarna.
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Ärende 3: Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 - yttrande till Region Stockholm
Särskilt yttrande
Järfälla är en växande kommun och behöver en kollektivtrafik som utgör ett attraktivt och lättillgängligt
alternativ till bilen. Idag är det inte tillfredsställande. Det tar alldeles för lång tid att ta sig emellan
kommundelarna. Det finns tex ingen direktförbindelse mellan Kallhäll-Stäket och Barkarbystaden, att ta
sig mellan Viksjö och Kallhäll tar ca 60 min samt att förbindelse mellan Viksjö och Barkarby station
saknas.
Vi ser positivt på Trafikförvaltningens förslag om en ny BRT-linje med direktkoppling till BRT-linjcn i
Barkarbystaden. Denna kan dock ej tillämpas och ersätta andra busslinjer förrän den nya vägsträckan är
klar.
Det är även mycket positivt med utökad för linje 548 Kallhäll-Stäket. Men varför bara anpassning till sista
pendeltåget fredag- och lördagskvällar? Nattrafiken från Stockholm City till Järfälla, och sedan vidare inom
kommunen, är dessutom långt ifrån tillfredställande.
Kommunens egna förslag om Närtrafik i Kallhäll är en sedan länge efterfrågad lösning där kommunens
Tillgänglighetsråd och pensionärsorganisationerna varit pådrivande.
•
•
•

För att fler ska välja att lämna bilen hemma måste kollektivtrafiken fungera så att den även
underlättar att ta sig mellan alla kommundelarna.
Buss trafik kvällstid måste vara trygg och säker, cl v s finns bara en busslinje tillgänglig måste den
ha anpassning till pendeltåget sena kvällar veckans alla dagar
Nattlig pendeltågstrafik. Nattbussen tar lång tid och h änvisar till "bytespunkter" på otrygga
platser med lång väntetid.

Det är inte kommunen som beslutar om kollektivtrafiken, den som ansvarar är Region Stockholm.
Regionstyrelsen måste ta sitt ansvar för en fungerande kollektivtrafik i hela regionen.

Solveig Byberg (S)
Gruppledare
Emanuel Alvarez (MP)
2:e vice ordförande

