
















g:J1ÄRFÄLLA 


Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) 
Sammanträdesdag
2019-09-19 

Tekniska nämnden 

Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg 

kl. 18.00 -20.00 


Marcus Gry (M), Pamela Salazar (C), Emanuel Alvarez (MP), Anne
Marie Holm (L), Andre Watanabe (M) ersätter Elias Aphram (KD), 
Solveig Byberg (S), Gunnar Eriksson (S), Helena Lindgren (S) och 
Torbjörn Jönsson (SD). 

Ej tjänstgörande ersättare: 

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

Arntsen (S), Asia Rahman (V) och Mats Nord (SD). 


Tjänstepersoner: 
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, avdelningschef kvalitet och 
verksamhetsstöd Eva Assarsson, avdelningschef ekonomi Maria 
Lundholm, avdelningschef park och gata Hans Enelius, 
avdelningschef kart och GIS Heidi Wennberg, avdelningschef 
fastighet Roland Eriksson, avdelningschef VA och avfall Jan Kettisen 
§§ 64-76, gruppchef Servicecenter Mia Hagman § § 64-66, jägmästare 
Erik Håff §§ 64-66, trafikplanerare Niklas Nordström§§ 64-69, 
avfallshandläggare Lisa Ängquist § § 64-7 6 och nämnd sekreterare 
Anna Skrifvars. 

Emanuel Alvarez (MP) 

Sekreterarens tjänsterum, måndagen den 23 september 2019 kl. 8.15 

Sekreterare Paragrafer 64 - 81 

Ordförande 
Marcus Gry (M) 

Justerande 
························-···-

Emanuel Alvarez (MP) 

ANSLAG 

Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2019-09-19 är justerat och finns hos 
registratorn på bygg- och miljöförvaltningen. 

J Detta anslag sätts upp J Anslaget tas ned 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 64 
Justering 

Tekniska nämndens beslut 

, , 1. Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll måndagen den 23 september 2019, kl. 8 .1.5 . 

. Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att Emanuel Alvarez (MP) utses att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll måncl_agen den 23 september 2019, kl. 8 .15 _på 
sekreterarens tjänsterum. 

~~. 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 65 
Fastställande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändring, informationspunkt 3 och 2 
byter plats till följande ordning: · 

2. Avverkningen i Hummelmora 
- muntlig infmmation av Erik Håff 

3. Intern kontroll och verksamhetsstyrning 
- muntlig information av Johan Bergman 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med ändringen att 
informationspunkt 3 och 2 byter plats. 

~ 



g:J1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

4 (19) 

Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

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

1. Hantering av synpunkter och klagomål - Servicecenter 
- muntlig information av Mia Hagman 

2. Avverkningen i, Hummelmora 
.- muntlig information av Erik Håff 

' 
3. Intern kontroll och verksarnhetsstyrning -

muntlig infmmation av Johan Bergman 

Det är av stor vikt att tekniska nämnden känner förtroende för verksarnhetsstyrningen 
och interkontrollen. Förvaltningen rapp01terar sin verksarnhetsstyrning löpande till 
nämnden i forma av ärenden, infmmation och åte1Tapporteringar. Förvaltmngens 
internkontroll sker idag efter olika former av riskanalyser och det är viktigt att 
nämnden som uppdragsgivare känner en trygghet i att verksarnhetsstyrningen sköts på 
ett k01Tekt sätt av förvaltningen. 

För att nämnden ska få en bättre helhet och en fördjupad bild av hur förvaltningen 
arbetar med verksarnhetsstyrningen och intern kontroll bjuder förvaltningen in till en 
temanämnd i november. Ett tillfälle att gemensamt gå igenom olika processer inför 
2020, där nämnden får möjlighet att lyfta processer där det finns ett visst behov av 
kvalitetssäkring. Dialogen kommer resultera i en reviderad internkontrollplan för 2020 
med fokuserade processer, där nämnden känner delaktighet i riskanalyserna. I sådan 
internkontrollplan har förvaltningen att återkomma till nämnden under 2020, vid givna 
tillfällen och rapportera hur förvaltningen har säkrat processerna. 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 67 Dnr Ten 2019/538 
Tekniska nämndens budget och verksamhetsuppföljning per augusti 
2019 

Tekniska nämndens beslut 

'1. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 
· . 2019inklusive åtta bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

I ' I I 

Ärendet i korthet 

Delårsbokslutet per augusti för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett 
överskott om + 2,6 mnkr. 

Prognosen för 2019 förutsätter att nämnden fullt ut erhåller medel för kapitalkostnader 
resterande delen av året för genomförda och aktiverade investeringar under inne
varande år för de skattefinansierade verksamheterna, som finansieras via 
kommunbidraget. · 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är periodens resultat O mnkr och 
årsprognosen beräknas bli enligt budget, d.v.s. ett resultat på O mnkr. 

[dag ser förvaltningen inga risker för att inte upp nämndmålet för tekniska nämndens 
,verksamhetsområde. Av de tre uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i 
budget 2019 är ett uppdrag avslutat och två väntas bli färdiga i september för 
återrapportering till tekniska nämnden. 

Uppföljning av interkontrollplanen visar att det finns fmisatt förbättringsområden 
inom vissa områden, där förvaltningen har tagit fram ett antal åtgärdsförslag. 

Handlingar 
I. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12 
2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 
3. Bilaga 1. Bokslut augusti 2019 driftbudget tekniska nämnden 
4. Bilaga 2. Fleråriga investeringsprojekt infrastruktur per augusti 2019 
5. Bilaga 3. Årliga investeringsprojekt infrastruktur per augusti 2019 
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar per augusti 2019 
7. Bilaga 5. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2019 
8; Bilaga 6. Uppföljning av internkontrollplan tekniska nämnden per augusti 2019 
9. Bilaga 7. Uppföljning av miljömål och handlingsplan per augusti 2019 
10. Bilaga 8. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 68 Dnr Ten 2019/355 
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i 
Järfälla kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Utredningen om en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i 
Järfälla kommun godkänns för överlämnade till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet i korthet 

I samband med att Mål och budget 2019-2021 fastställdes gavs tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla 
och återkomma med förslag på åtgärder för att minska befintlig köbildning, förbättra 
miljön och öka framkomligheten i hela kommunen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en utredning i syfte att beskriva dagens 
trafiksituation. Kända begränsningar som finns i transportsystemet lyfts fram 
tillsammans med förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt. 

' .. 

Bygg- och miljöförvalti;ungen föreslår: 'att utredningen om en kommunövergrip~nde 
helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla kommun godkänns för överlämnande till 
kommunstyrelsen. Vidare föreslås att bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att 
under 2020-2021 ta fram en trafikstrategi för Järfälla kommun, under förutsättning att 
nödvändiga resurser tillförs tekniska nämndens budgetram. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22 
2. Kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla kommun 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

§ 69 Dm Ten 2019/356 
Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i 
kon:imunen, inklusive infartsparkeringar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ut,redningen om en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser, 
inklusive infartsparkeringar godkänns för överlämnade till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

MC och S anmäler särskilt yttrande, bilaga I. 

Ärendet i korthet 

I samband med att Mål och budget 2019-2021 fastställdes i kommunfullmäktige gavs 
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en kommunövergripande helhetsplan för 
parkeringsplatser i kommunen, inklusive infa1isparkeringar. 

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en utredning i syfte att beskriva dagens 
parkeringssituation, där antalet befintliga kommunägda parkeringsplatser fim1s 
kaiilagda samt hur dessa regleras av rådande lagar, normer och styrdokument. I 
utredningen lyfter förvaltningen fram förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt. 

I 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att utredningen om en kommunövergripande 
helhetsplan för parkeringsplatser, inklusive godkänns för överlämnade till 
kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-14 
2. Kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i kommunen, inklusive 
infaiisparkeringar 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

Justerares sign ./'J' ,,/,7' ./ 

~~/~~~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

I 
l. 

Justerares sign 

§ 70 Dnr Ten 2018/283 
Upphandling av ramavtal avseende byggentreprenader - tilldelning av 
kontrakt 

Tekniska nämndens beslut 

i . Fyra ( 4) företag antas som ramavtalsentreprenörer för byggentreprenader. 

Ärendet i korthet 

Järfälla kommun har genomfö1i en upphandling avseende byggentreprenader för att 
teckna ramavtal med fyra (4) entreprenörer. 

Ramavtal omfattar byggarbeten i skolor, förskolor, kulturbyggnader, lägenheter och 
idrottsplatser inom Järfälla kommun. Ramavtal innebär att entreprenör efter avrop från 
Järfälla kommun utför byggarbeten på Järfälla kommuns fastigheter. 

R~.mavtal avser byggprojekt till ett värde av 1 500 000 - 10 000 000 kr. 
Det totala värdet av byggprojekten, som kan komma att avropas från ramavtalet, be
räknas uppgå till ca 100 000 000 kr per år. 
Det totala värdet är uppskattat och några säkra volymer för ramavtalet garanteras inte. 

Ramavtalets giltighetstid är två år, med option för beställåi·en att förlänga ramavtalet 
' I 

med ett år i taget, i upp till ytterligare två år. Dvs. avtalst~den kan maximalt vara fyra 
år. 

Utifrån genomförd prövning föreslås att fyra (4) anbudsgivare antas som ramavtals
entreprenörer för byggentreprenader. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Bygg- och miljödirektören lyfter under sammanträdet att förvaltningens förslag till 
beslut konigerats, utifrån att ärendet inte avser ett delegationsbeslut utan ett 
nämndärende. Därav utgår meningen "Enligt tekniska nämndens delegeringsordning 
punkt 3.2." och förslag till beslut föreslås bli" Fyra (4) företag antas som 
ramavtalsentreprenörer för byggentreprenader." 

Ordförande, Marcus Gry (M), föreslår utifrån bygg- och miljödirektörens muntliga 
konigering att förslaget till beslut blir "Fyra (4) företag antas som 
ramavtalsentreprenörer för byggentreprenader." 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar att fyra (4) företag antas som 
ramavtalsentreprenörer för byggentreprenader. 

~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 71 Dm Ten 2019/357 
Granskning av styrning och uppföljning om- och tillbyggnader - yttrande 
till kommunrevisionen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrandet över revisionsrapport om styrning och uppföljning av om- och 
tillbyggnad samt större reparation~r och underhåll godkänns. 

Ärendet i korthet 

KPMG har på uppdrag av kommumevisionen granskat ändamålsenligheten i 
kommunens styrning o·ch uppföljning av om- och tillbyggnad samt stötTe repa(ationer 
och underhåll. Kommunrevisionen har överlämnat KPMG:s rapport till tekniska 
nämnden för yttrande med ett antal rekommendationer. 

Bygg- och miljöförvaltningen har i sarr;1arbete med kommunstyrelseförvaltningen samt 
barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom och instämmer i kommumevisionens 
analys och rekommendationer. Mycket av det som lyfts fram i rapporten är positivt 
och förbättringsarbete pågår inom de områden där rekommendationer ges. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 
i 
'' 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-05 
2. Revisionsrapp01i - Granskning av styrning och uppföljning om- och tillbyggnader 
3. Granskning av styrning och uppföljning om- och tillbyggnad - yttrande till 

kommumevisionen 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

! i 
' . 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 72 DmTen2019/316 
Granskning av investeringar och finansiering - yttrande till 
kommunrevisionen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Yttrande över revisionsrapp01ien om granskning av investeringar och finansiering 
godkänns och överlämnas som svar till kommumevisionen. 

Särskilt yttrande 

SD anmäler särskilt yttrande, bilaga 2. 
,,. 

Ärendet i korthet ' \ · ' 

Kommumevisionen har med stöd av konsulter granskat projektet Barkarbystaden samt 
de investeringar och den finansieringen kopplade till projektet. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. / 

' ,, 

Revisorerna lämnar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendatiorier i syfte 
att ytterligare stärka styrningen och uppföljningen vad det gäller utbyggnade'n av 
Barkarbystaden. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten öm 
grans)ming av investeringar och finansiering godkänns och.'öyerlämnas som'. svar till 
kommumevisionen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-28 
2. Revisionsrappo1i - Granskning av investeringar och finansiering 
3. Granskning av investeringar och finansiering - yttrande till kommunrevisionen 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 73 Dm Ten 2019/539 
Översyn och revidering av taxa Kart och GIS produkter och tjänster 

Tekniska nämndens beslut 

L ' Föreslagen taxa för Kart och GIS produkter och tjänst~r fastställs från och med 1 
, januari 2020 och tidigare gällande taxa upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

Den nu gällande taxan för Kart och GIS produkter och tjänster antogs år 2003. Sedan 
dess har taxan varit oförändrad. Taxan är idag i behov av omarbetning då den är 
svårtolkad och föråldrad. Under de senaste åren har det skett en utveckling inom 
verksamhetsområdet gällande datakvalitet och kostnader vilket lett till att delar av 
taxan inte längre är ändamålsenlig. Vidare behöver taxan höjas för flera tjänster för att 
få kostnadstäckning för nedlagd arbetstid och för att ligga på rätt nivå jämfört med 
an;ira aktörer på marknaden. För några tjänster är en sä~ng av taxan nödvä~?ig då 
den inte längre ligger på en k01Tekt nivå i och med effektivare arbetsmetoder. A ven 
teknikutvecklingen har medfört att omkostnaderna har minskat för några produkter. 

En revidering av Kart och GIS-taxan föreslås därför till år 2020. 

Handlingar 
11': Bygg- och miljöförvaltningens tjänste.skrivelse, 20191'Q8-22 
2. Förslag till ny taxa för Kart och GIS vei·ksamhet · 
3. Gällande taxa för Kart och GIS verksamhet 2003 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

C/~ ~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

§ 74 Dnr Ten 2019/537 
Översyn och revidering av taxa för trafikanordningsplaner och 
schakttillstånd i Järfälla kommun 

Tekniska nämndens beslut 

Sida 

12(19) 

1. Förslag till taxa för trafikanordningsplaner och schakttillstånd i Järfälla ~. · 1 

Justerares sign 

kommunfastställs från och med 1 januari 2020 och tidigare taxor upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa och 
sanktionsavgifter för tritfikanordningsplaner (TA-planer). I egenskap av 
väghållningsmyndighet är det kommunens uppgift att besluta om TA-planer vid 
tillfälliga arbeten på eller vid väg. År 2016 började Järfälla kommun ta ut avgifter för 
denna tjänst. Nuvarande taxa för schakttillstånd är från 2006. 

Förslaget är av en mer omfattande revidering, där vissa nya taxor och 
sanktionsavgifter har tillkommit. Skälet är bland annat att avgiftsnivåema har varit 
låga, vilket har lett till att efterlevnadsgraden av godkända Ta-planer har varit 
bristfälliga. ' 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att den reviderade taxan för handläggning av 
TA-planer och taxa för.,sanktionsavgiftff samt schakttillstånd föreslås gälla fråq. 1 
januari 2020. 

1 

! 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22 
2. Förslag till Järfälla kommuns taxa och sanktionsavgifter för 

trafikanordningsplaner och schakttillstånd 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

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

~ ~ 

; I 

i \ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

§ 75 Dnr Ten 2018/623 
Översyn och revidering av avfallstaxa 2020 

Tekniska nämndens beslut 

1. Föreslagen avfallstaxa fastställs från och med 1 januari 2020 och tidigare gällande 
taxa upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 

I och med indexuppräkning, ökade behandlings- och entreprenadkostnader för 
insamling av hushållsavfall samt det av kommunfullmäktige beslutade 
matavfallsobligatoriet ökar de sammantagna kostnaderna för kommunens 
avfallsinsamling. För att möta upp ovan kostnader föreslås en höjning av avfallstaxan 
genomförd i två steg under 2020. Föreslagen avfallstaxa, som endast behandlar 
nämnda första steg, medför ett generellt avgiftspåslag på 6 %, där taxan miljöstyr mot 
att ge incitament för investeringar i krantömmande system vilkas tjänster inte lår 
höjda avgifter. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02 
2. Förslag till avfallstaxa 2020 
3. A vfallstaxa 2018-01-01 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

; J 

I , 

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

Juste2:4___ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 76 Dnr Ten 2019/514 
Revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns 
avfallsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

1. · Föreslagna övergångsbestämmelser fastställs från och ined 1 januari 2020 och 
träder ikraft senast 1 januari 2023. 

Särskilt yttrande 

MP och S anmäler särskilt yttrande, bilaga t 
Ärendet i korthet 

Gällande avfallsföreskrifter antogs i och med beslut om obligatorisk 
matavfallsinsamling för alla kundgrupper. Övergången till att införa det nya systemet 
regleras i övergångsbestämmelser som träder i kraft den 1 januari 2020. Sedan arbetet 
med införandet av matavfallsinsamling för alla kundgrupper inte har kunnat fo1ilöpa i 
avsedd takt, föreslås att övergångsbestämmelserna förlängs. Införandeperioden 
föreslås införas områdesvis för de olika kundgrupperna, med start för kommunens . 
småhus och avslut med kommunens samtliga verksamheter. Ikraftträdandedatum 
föreslås förläggas till senast 1 januari 2023. De mindre ändringar i sak som görs i de 
reviderade övergångsbestämmelserna kommer inte att påve~·ka kommunens 
fastighetsägare negativt. Av denna anlednii~g, bedöms ändri,ngarna inte behöva ställas 
ut för samråd. 

Handlingar 
I. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03 
2. Förslag till revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns 
avfallsföreskrifter 
3. Förslag till avfallsföreskrifter 2020 
4. Gällande avfallsföreskrifter 2018-01-01 

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Emanuel Alvarez (MP) och Solveig Byberg (S) yrkar att föreskrifterna från 2018 ska 
bibehållas. 

Ordförande, Marcus Gry (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot MP och S yrkande och konstaterar att 
tekniska nämnden beslutar enligt förvaltnings förslag till beslut. 

~fif~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

f. , 

Justerares sign 

§ 77 Dnr Ten 2019/497 
Namnsättning av vägar, parker och torg i Barkarbystaden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Vägar, gator, torg och parker i planområdet för Barkarbystaden IV ges namnen 
Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket, Flygtomsgatan, Ämagatan, 
Luleågatan, Hässlögatan, Såtenäsgatan, Tallebovägen, Hågavägen, Sveatorget, 
Flygfältsplatsen, Flygfältsparken och Diakonparken. Generalsvägen får en 
anslutning till Sveatorget. 

Ärendet i korthet 

Detaljplanen för Barkarbystaden IV vann laga kraft 2019-07-12. Namnberedningen 
har tagit fram ett förslag till namnsättning utifrån namngrnppsområdet Svenska 
flygflottiljer samt principen att uppmärksamma äldre gårdar och torp. 

l 

Namnberedningen föreslår att vägar, gator, torg och parker i planområdet för 
Barkarbystaden IV ges namnen Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket, 
Flygtomsgatan, Ämagatan, Luleågatan, Hässlögatan, Såtenäsgatan, Tallebovägen, 
Hågavägen, Sveatorget, Flygfältsplatsen, Flygfältsparken och Diakonparken. 
Generalsvägen får en anslutning till Sveatorget. 

Handlingar 1 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 
2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19 
3. Kaiia över området 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

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

~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

Justerares sign 

§ 78 Dnr Ten 2019/498 
Namnsättning av vägar och torg i Ormbacka B 

Tekniska nämndens beslut 
I 

1. De nya vägarna i 01mbacka ges namnen Baldersvägen, Friggaslingan, 
Brageslingan, ldunslingan och Ormbackagränd. Det nya torget ges namnet , 
Ormbacka torg. det överlämnas utan ställningstagande 

Ärendet i korthet 

Detaljplanen för Ormbacka etapp B har varit utställd för granskning. De nya vägarna 
och ett torg behöver namnsättas. Namngrnppsområdet är Fornminnen och 
vikingatiden. Den föreslagna namnsättningen anknyter till fm:nnordisk mytologi. 

Namnberedningen föreslår att de nya vägarna i Ormbacka ges namnen Baldersvägen, 
Friggaslingan, Brageslingan, ldunslingan och Ormbackagränd. Det nya torget ges 

I \ 

namnet Ormbacka torg. 

Handlingar 
1. Namnberedningens tjänsteskrivelse, 2019-08-28 
2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19 
3. Kaiia över området 

Tekniska nämndens be.handling 

Beslutsgång 

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

~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

§ 79 Dm Ten 2019/499 
Ändrat namngruppsområde för del av Veddesta 

Arbetsutskottets förslag 

1. En del av det befintliga namngruppsområdet Affärsvärlden ersätts av ett nytt 
namngruppsområde; j ämvägs- och kollektivtrafikteimer 

Ärendet i korthet 

Namngruppsområdet Affärsvärlden omfattar idag hela Veddesta. När Veddesta 
förtätas behöver nya namn tas fram. 

<, 

Namnberedningen föreslår att en del av det nuvarande namngruppsområdet 
Affärsvärlden ändras till ett nytt namngruppsområde - järnvägs- och 
kollektivtrafiktermer. 

Handlingar 
1. Namnberedningens tjänsteskrivelse, 2019-08-28 
2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Sida 
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' ' J 
Ordföranden konstaterar att tekniska nämndeg beslutar enligt förvaltnings förslag till 
beslut. 
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Sammanträdesdag 

Tekniska nämnden 2019-09-19 

·, 

§ 80 Dm Ten 2019/14 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger delegeringsbesluten till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning 2019-09-05 

Tekniska nämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att redovisningen av fattade delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2019-09-05 godkänns och läggs till handlingarna. 

,: 

Justerares ~ 
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Tekniska nämnden 2019-09-19 

§ 81 Dnr Ten 2019/15 
Skrivelser för kännedom 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom till handlingarna ., 

Justerares sign 

Handlingar 
1. Förteckning 2019-09-05 

Tekniska nämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden lägger skrivelser för kännedom enligt 
förteckning 2019-09-05 till handlingarna. · 

~ 
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Tekniska nämnden den 19 september 2019 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Avseende: 

---ft.-1'-J 2,o\CJ /-w~ 
§bB 

Socialdemokraterna 

Ärende 3 - Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i Järfälla 
kommun 

Ärende 4 -Ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i 
kommunen, inklusive infartsparkeringar 

Från Miljöpartiet och Socialdemokraterna ifrågasätter vi logiken i att lägga resurser på att 
utreda ärenden som inte ryms inom tekniska nämndens budgetram eller har avsatta 
ekonomiska medel för att kunna realiseras. 

Emanuel Alvarez {MP} 2:e vice ordförande tekniska nämnden 

Solveig Byberg {S} gruppledare Socialdemokraterna 
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§1-9-

Särskilt yttrande Tekniska Nämnden 2019-09-19 angående p 07 .03 Yttrande till revisionen -
Granskning av investeringar och finansiering kopplade till projekt Barkarbystaden. 

SD uppskattar arbetet med att förbättra styrning och kontroll av Barkarbyprojektet. 
Kommentaren 3.12 i revisionsrapporten ser vi som primär. Projektet kan endast 
genomföras om det är anpassat till marknaden . Bostadsmarknaden är idag helt 
annorlunda än när projektet lanserades. 

Tekniska nämnden anför i sitt yttrande till kommunrevisionen 07.01 sidan 2, att 
"marknadsutvecklingen ligger utanför projektledningens kontroll". 
Om förutsättningarna, d.v.s. marknaden inte finns eller är kraftigt förändrad måste 
projektet ändras och det måste finnas en beredskap, planering, i nämnderna för 
förändring och inbromsning av projektet. 

Tidigare hade bostadsbolagen kö till kontraktsskrivning för nyproduktion. Idag finns ett stort 
antal tomma bostadsrättslägenheter till försäljning, mångdubbelt fler än vad som efter
frågas. Flyttströmmarna inom landet har vänt och det är nu utflyttning från 
Stockholmsregionen till övriga landet. Befolkningsökningen beror på invandring vilket kan 
leda till ytterligare sociala problem med utanförskap, försämrade skolresultat och låg 
skattekraft. 

Järfälla har tills nu en väl utbildad befolkning och ett geografiskt läge med goda 
kommunikationer, en grund för ekonomisk utveckling. SD Järfälla anser att projektet 
Barkarbystaden bör omformas från bostäder i en förtätad stadsmiljö till det marknaden 
och kommuninvånarna efterfrågar, inte vad regionpolitiker och byggbolag bestämmer. 

sverigedemokraterna Järfälla 
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Tekniska nämnden den 19 september 2019 

SÄRSKILT YTTRANDE 

~\LN-r-A-:) 

~~ <]DlY /otY 

§¾ 

Socialdemokraterna 

Ärende 11- Revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns 
avfallsföreskrifter 

Från Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser vi med bestörtning hur Järfälla kommun under 
ledning av Alliansen tar ett tydligt -för att vara exakt ett tre år långt steg- bakåt i 
hållbarhetsambitionerna genom att förhala implementeringen av den obligatoriska 
matavfallsinsamlingen från år 2020 till senast år 2023. 

Mat(avfall) är inte bara avfall utan också en potentiell resurs. Att inte införa obligatorisk 
matavfallsinsamling enligt föregående plan är att betrakta som ett slöseri med resurser. 

Järfälla kommun bör enligt Miljöpartiet och Socialdemokraterna vara en ansvarstagande 
spelare lokalt och globalt som implementerar den cirkulära ekonomins dynamik och 
potential i sin verksamhet och inom detta har matavfallsinsamling en dedikerad och tydlig 
roll. 

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

Solveig Byberg (S) gruppledare Socialdemokraterna 




